


!যমন িছেলন

সালেফ সািলহগণ 

খ0াতনামা শায়খ ও আেলম 

খািলদ আ7ুর রহমান আল-:সাইনান 
(রিহমা:<াহ) 



সম= >শংসা আ<াহর জন0, িযিন জগতসমূেহর >িতপালক। অজF দGদ ও সালাম 
বিষJত !হাক আমােদর নবী মুহাLাদ সা:, তার সাহাবীগণ ও তার পিরবারবেগJর উপর। 
আLাবাদ:  

সািলহীন, আিবদীন ও আেলেম রাNানীেদর অবOা, ঘটনাবলী ও জীবন চিরত জানা 
এই যামানায় আমােদর বড় >েয়াজন। কারণ তােদর ণাবলীর >িত দৃিW !দওয়া, 
তােদর ঘটনাবলী জানা এবং তােদর অবOা সXেকJ অবগত হওয়ার মােঝ অেনক 
উপকারীতা রেয়েছ। !যমন: 

১. এই সকল মহাপু[ষগণ !য =ের !প\েছেছন, !স =ের !প\ছার জন0 দৃঢ় সংক^ 
করা এবং মেনাবল সেতজ করা। 

২. িনেজর `িট ও হীনতার >িত দৃিW িনবa করা। 

৩. অcর ও িবেবকেক !সই উdত চিরe, মহৎ ণাবলী ও অনুপম ইবাদেতর 
মাধ0েম িশhা iহণ করােনা, আমরা আমােদর >াত0িহক জীবেন যার !থেক 
ব0াপক উদাস হেয় পেড়িছ। 

তাই আিম পাঠকেদর সামেন এই আেলাচনািট িনেয় হািজর হলাম, যােত ধু সংকলন, 
সংেhপণ, পিরমাজJন ও িবন0াস ব0তীত আমার !কান কাজ !নই। সবটাই আিম পূবJবতJী 
ও পরবতJী আিলম ও মুজতািহদেদর বাণী ও উিmসমi !থেক সংকলন কেরিছ। আ<াহ 
তােদর >িত ভরপুর রহমত বষJণ ক[ন আর আমােদর ও তােদর সকলেক তার 
সুিব=ৃত জাdােত ও সoিWময় Oােন আবাস দান ক[ন। িতিনই একমাe আpয় এবং 
ভরসা তারই উপর।  

আিম এ িবষয়িট সংকলন কেরিছ যােত এটা আমার জন0 !নককারেদর ণাবলী ও 
চিরe সXেকJ জানেত সহায়ক হয় আর দায়ী, খতীব ও মসিজেদর ইমামগণসহ সকল 
মানুষ এর !থেক উপকৃত হয়। 



 فاعبده واصطرب لعبادته
অতএব তারই ইবাদত কর এবং তারই ইবাদেত িনেজেক 

িনেয়ািজত রাখ 

•! ইমাম সা’দী রহ: বেলন: অথJাৎ িনেজেক তােত আবa রাখ, তােত পিরpম 
কর এবং !তামার সাধ0মত পিরপূণJ ও পূণJাqGেপ তা পালন কর। আর 
একজন আেবেদর জন0 আ<াহর ইবাদেত ব0= থাকা !যেকান সXকJ ও 
!যেকান কামনা বাসনা !থেক অিধক আরামদায়ক ও শািcদায়ক।

•! সবJেpr ইবাদত হল: বাsার অcর ইবাদেতর আiেহ পিরপূণJ থাকা। এভােব 
যখন অcর ইবাদেতর আiেহ পিরপূণJ থাকেব, তখন অcেরর অবOা অনুযায়ী 
অq->ত0qও আমল করেত থাকেব। ফেল কখেনা অq->ত0q ইবাদত করেত 
থাকেব, িকo অcর িনtমJ থাকেব। 

•! !য ইবাদতেলােত সালেফ সািলহীেনর অেনেক উu=ের !প\েছ িগেয়িছেলন: 
-! আেয়শা রা: !থেক বিণJত, িতিন বেলন: !তামরা সবJেpr ইবাদেত 

উদাসীনতা >দশJন কেরা। তা হেv ‘তাওয়াযু’ (িবনয়)। 
-! হাসান বসরী রহ: বেলন, সেবJাwম ইবাদত হল, মধ0 রােত নামায পড়া। 

িতিন আরও বেলন: এটা বাsার জন0 আ<াহর xনকট0লােভর সবেচেয় 
সহজ পথ। অত:পর িতিন বেলন: আিম এর !চেয় কিঠন ইবাদত আর 
িকছু !দিখিন। 

-! ওমর ইবেন আ7ুল আযীয রহ: বেলন: সেবJাwম ইবাদত হল, ফরজসমূহ 
আদায় করা, হারামসমূহ !থেক !বঁেচ থাকা। 

-! ইবনুস সাLাক তার ভাইেয়র উেzেশ0 িলেখন: সেবJাwম ইবাদত হল 
নাহ !থেক !বঁেচ থাকা এবং কামনা বাসনা িনয়{ণ করা। আর 
সবJিনকৃW !লাভ হল আিখরােতর কােজর মাধ0েম দুিনয়া অে|ষণ করা।  



জৈনক বুযুগJ বেলন: মূল ইবাদত হল: তুিম আ<াহ ব0িতত কােরা কােছ চাইেব না। 

* িকভােব আ<াহর িদেক এেব? ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: বাsা কW সহ0 করা ও 
িনেজর `িট-িবচু0িত !দখার মাধ0েম আ<াহর িদেক এেত থােক। 

* আ<াহ !থেক ল~া করা: বাsা আ<াহ !থেক ল~া করেব !যভােব: ভয় ও িবনয়হীন 
নামায িনেয় আ<াহর িনকটবতJী হেত ল~া করেব। ফেল আ<াহ !থেক ল~ার অনুভূিত 
একজন মুসিলমেক ভােলাভােব ইবাদত করেত এবং এমন িবনয়ী নামােযর মাধ0েম 
আ<াহর xনকট0 অজJন করেত উaুaু কের, যােত ভয় ও শংকার তাৎপযJ িবদ0মান 
থাকেব। 

* তুিম িকভােব িনেজর মােঝ আ<াহর xনকট0 উপলি� করেত পারেব? ইবনুল কািয়0ম 
রহ: বেলন: আ<াহর xনকেট0র পিরমাণ অনুযায়ী বাsার ইবাদেত ব0=তা সৃিW হয়। 

* ফকীহ !ক! ইমাম আওযায়ী রহ: বেলন: আমােক জানােনা হল, এটা কিথত আেছ 
!য: Äংস !স সকল ফকীহেদর জন0, যারা ইবাদত সিঠকভােব কের না আর সেsহ-
সংশয় Åারা হারামেক হালাল কের। 

- জৈনক Çানী ব0িm বেলন: তাকওয়াহীন ফকীহ এমন >দীেপর ন0ায়, যা ঘর 
আেলািকত কের, িকo িনেজেক দÉ কের। 

- ইমাম শা’বী রহ: বেলন: আমরা আেলম বা ফকীহ নই। আমরা হলাম এমন িকছু 
!লাক, যারা একিট হািদস pবণ কেরিছ, অত:পর তা !তামােদর িনকট বণJনা করিছ। 
আমরা েনিছ: ফকীহ হল !স, !য আ<াহর হারামসমূহ !থেক !বঁেচ থােক। আর আিলম 
হল !স, !য মহান আ<াহেক ভয় কের। 

•! কখন ইবাদেতর Ñাদ লাভ করেব: 
-! িবশর ইবনুল হািরছ বেলন: তুিম ততhণ পযJc ইবাদেতর Ñাদ লাভ 

করেব না, যতhণ পযJc !তামার মােঝ ও কামনা বাসনার মােঝ একিট 
!লাহার !দয়াল xতরী না হেব । 



-! ইয়াহইয়া ইবেন মাআয বেলন: !দেহর অসুOতা hুধার কারেণ আর 
অcেরর অসুOতা নােহর কারেণ। তাই !যমিনভােব !দহ অসুOাতার 
সময় খাবার Ñাদ পায় না, !তমিনভােব অcর নােহর সােথ ইবাদেতর 
Ñাদ পায় না। 

-! ওহাইব ইবনুল ওয়ারদ !ক বলা হল: !য নাহ কের !স িক ইবাদেতর 
Ñাদ পায়? িতিন বলেলন: না, এমনিক !য নােহর ইvা কের !সও না। 

•! আমােদর উপর আ<াহর হক িক?  

আমােদর উপর আ<াহর হক হল আমরা তারই ইবাদত করেবা, 
তার সােথ কাউেক শরীক করেবা না এবং সামান0 ইবাদতও মহান 
আ<াহ ছাড়া অন0 কােরা জন0 িনেবদন করেবা না। কারণ !য সÖা 
সকল >কার ইবাদেতর হকদার, িতিন হেvন একমাe মহান 
আ<াহ তা’আলা। একÜ ধু তারই, আনুগত0 ধু তারই, জবাই ও 
মাdত ধু তারই নােম হেব, কসম ধু তারই নােম হেব, তাওয়াফ 
!কবল তার ঘরেকই করেত হেব, শাসনকতৃJÜ একমাe তারই 
অিধকার। কারণ একমাe িতিনই ইবাদেতর উপযুm। 

•! হাসান বসরী রহ: মসিজেদ >েবশ কের একিট মজিলেসর পােশ বসেলন, 
!যখােন কথা চলিছল। িতিন তােদর কথা !শানার জন0 চুপ কের রইেলন। 
তারপর বলেলন: এই !লাকেলা ইবাদেত িবরm হেয় !গেছ আর কথাবাতJা 
তােদর িনকট আরামাদায়ক হেয় !গেছ। তােদর !খাদাভীিত কেম যাওয়ার 
কারেণ তারা কথাবাতJা বলেছ। 

•! ইবাদেতর >াণ হল: আ<াহর বড়েÜর অনুভূিত ও তার >িত ভালবাসা। যখন 
দু’িটর একিট অপরিট !থেক পৃথক হেয় যায়, তখন ইবাদত নW হেয় যায়। 

•! !কন আমরা ইবাদত !থেক বিáত হই: 
-! ফুযাইল ইবেন ইয়ায বেলন: যখন তুিম রািe জাগরণ ও িদবেস !রাযা 

পালন করেত পারেব না, তখন মেন কেরা, তুিম বিáত, বsী; !তামার 
নাহ !তামােক বsী কের !রেখেছ। 



-! আবু সুলাইমান আদ-দারানী বেলন: কােরা নােহর কারেণই তার 
জামােত নামায ছুেট যায়। 

-! জৈনক ব0িm ইবরাহীম ইবেন আদহামেক বলল: আিম রািe জাগরণ 
কের ইবাদত করেত পাির না, তাই আমার জন0 একিট িচিকৎসা বলুন। 
িতিন বলেলন: তুিম Åীেনর !বলা তার অবাধ0তা করেব না। তাহেল 
িতিনই !তামােক রািe !বলা তার সামেন দাঁড় করােবন। কারণ রািe 
!বলা তার সামেন দàায়মান হওয়া একিট মহা মযJাদাকর িবষয়। আর 
নাহগার এই মযJাদার অিধকারী হেত পাের না। 

•! িকভােব তা !ছেড় িদেলা? আবু সুলাইমান আদ-দারানী বেলন: ঐ ব0িmর 
িবষয়িট আäেযJর নয়, !য এখেনা ইবাদেতর Ñাদ পায়িন, িকo আäেযJর 
িবষয় হল, !য ইবাদেতর Ñাদ পাওয়ার পরও তা !ছেড় িদল। !স িকভােব 
এখন তা না !পেয়ও সবর করেত পাের?! 

 

!খাদাভীিত 

আ<াহ তা’আলা বেলন: 

لْج!ن+ةَ ه?ي! الْم!أْو!ىر!بAه? و!ن!ه!ى الن+فْس! ع!نِ الْه!و!ى  فَإِنَّ ا و!أَم+ا م!ن( خ!اف! م!قَام!  

“আর !য Ñীয় রেবর সামেন দàায়মান হওয়ােক ভয় কের এবং মনেক >বৃিwর কামনা 
বাসনা !থেক িবরত রােখ, িনäয়ই জাdাতই তার িঠকানা।” 

ইমাম তাবারী রহ: বেলন: অথJাৎ আর যারা িকয়ামেতর িদন আ<াহর সামেন দ-◌ায়মান 
হওয়ার সময় আ<াহর িনকট িজÇািসত হওয়ােক ভয় কের, ফেল তার ফরজেলা 
আদায় করা ও তার নাহেলা পিরত0াগ করার মাধ0েম তােক ভয় কের চেল। 



 অথJাৎ !য িবষয় আ<াহ অপছs কেরন এবং যােত িতিন (و!ن!ه!ى الن+فْس! ع!نِ الْه!و!ى)

সoW নন, এমন িবষেয়র কামনা বাসনা !থেক Ñীয় মনেক বাঁধা !দয়, সতকJ কের এবং 
Ñীয় >বৃিwর িবেরািধতা কের আ<াহ আেদেশর িদেক চেল। 

•! !খাদাভীিতর >কৃত অথJ: হারাম !থেক !বঁেচ থাকা এবং সেsহজনক িবষয় 
!থেক দূের থাকা। 

•! ইবনুল কািয়0ম রহ: !খাদাভীিতর সংÇা !দন এভােব: যার কারেণ পরকােলর 
hিতর আশংকা থােক তা বজJন করা। 

•! নবী কারীম সা: এর !খাদাভীিত: আনাস রা: !থেক বিণJত, িতিন বেলন: 
রাসূলু<াহ সা: একিট পিতত !খজুেরর কাছ িদেয় অিতåম করিছেলন। 
!খজুরিট !দেখ িতিন বলেলন: যিদ এটা সদকার !খজুর না হত, তাহেল আিম 
অবশ0ই এটা !খতাম। (বণJনা কেরেছন ইমাম বুখারী ও মুসিলম রহ:) 

•! িকভােব কােরা !খাদাভীিত বুঝেত পারেব? ইউনুস ইবেন উবায়দ বেলন: 
একজন !লাক কথা বলেল, তুিম তার কথার Åারা তার !খাদাভীিত বুঝেত 
পারেব। 

•! সবেচেয় কিঠন আমল: িবশর ইবনুল হািরছ বেলন: সবJািধক কিঠন আমল 
িতনিট: Ñ^তার মেধ0ও দান করা, িনভৃেত আ<াহেক ভয় করা এবং এমন 
ব0িmর িনকট হক কথা বলা, যার !থেক আশংকা ও আশা করা হয়। 

•! ওহাব ইবেন মুনািNহ বেলন: ইলম িতনিট িজিনেসর নাম: 
1.! এমন !খাদাভীিত, যা তােক আ<াহর অবাধ0তা !থেক িবরত রােখ। 
2.! এমন চিরe, যার মাধ0েম !স মানুেষর সােথ !কামল আচরণ কের। 
3.! এমন সহনশীলতা, যার মাধ0েম !স অÇেদর অÇতার জবাব !দয়। 

•! !খাদাভীিতর একিট নমুনা: এই উLাহর পূবJসূরীেদর জীবনীেত হারাম কােজ 
পেড় যাওয়ার আশংকা সংåাc অেনক !খাদাভীিতর ঘটনা বিণJত রেয়েছ। 
!যমন আ7ু<াহ ইবেন মুবারক রহ: এর একিট ঘটনা: িতিন ‘মাভJ’ !থেক 



শােম িফের আেসন একিট কলম িফিরেয় !দওয়ার জন0, !যটা তার জৈনক 
সাথী !থেক িতিন ধার িনেয়ছেলন। 

•! গভীর !খাদাভীিত: মুহাLাদ ইবেন ইবরাহীম ইবেন মুরাNা বেলন: আিম 
আহমাদ ইবেন হাçেলর িনকট িছলাম। তার িনকট একিট !দাওয়াত িছল। 
ইত0বসের আবু আ7ু<াহ একিট হািদস বণJনা করেল আিম তার িনকট তার 
!দাওয়াত িদেয় !লখার জন0 অনুমিত চাইলাম। িতিন বলেলন: !হ অমুক তুিম 
িলখেত পার! আর এটাই হেv গভীর !খাদাভীিত। 

•! !খাদাভীিতর ব0াপাের একিট মূলনীিত: শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া রহ: 
এ িবষেয় আেলাচনা কেরন। িতিন বেলন: ওয়ািজব বা মু=াহাব িবষেয়র মেধ0 
যুহদ (দুিনয়া িবমুখীতা) ও তাকওয়া হয় না। যুহদ ও তাকওয়া হয় হারাম ও 
মাকGহ িবষয়াবলীর !hেe। 

  



 

 وكانوا لنا خاشعني

আর তারা আমার >িত িবনীত 

ইমাম তবারী রহ: বেলন: অথJাৎ তারা আমার >িত িবনয়ী ও অনুগত, আমার ইবাদত 
করেত ও আমােক ডাকার ব0াপাের অহংকার কের না। 

আবুদ দারদা রা: !থেক বিণJত, িতিন বেলন: রাসূলু<াহ সা: বেলন:  এই উLত !থেক 
সবJ>থম !য িজিনসিট উিঠেয় !নওয়া হেব তা হেv ‘খু’ (িবনয়)। ফেল তােদর মােঝ 
আর িবনয়ী !লাক !দখেত পােব না। (ইমাম তবারী হািদসিট বণJনা কেরেছন আর ইমাম 
আলবানী তা সহীহ বেলেছন) 

•! আমরা !কন িবনয়ী হই না? >কাশ0ভােব সবার মােঝ !য অcেরর কািঠন0তা, 
চhুর tতা ও িচcাহীনতা !দখা যােv এটা আসেল দুিনয়ার ব0=তার 
কারেণ। দুিনয়া আমােদর অcের >বল হেয় !গেছ। ফেল আমােদর ইবাদেতও 
এটা আমােদর সােথ থােক। অcর ততhণ পযJc তার সিঠক অবOায় িফের 
!যেত পারেব না, যতhণ তার সােথ যুm সকল ময়লা !থেক পিবe হেত না 
পারেব। 

•! সকল আিরফ িব<াহ গণ (আ<াহর পিরচয় লাভকারীগণ) এ ব0াপাের একমত 
!য, িবনেয়র  !কèOল হল অcর। আর তার ফলাফল >কাশ পায় অq-
>ত0েq। তাই িবনয়ীরা হয় আ<াহর >িত অনুগত ও ভীত। 

•! ‘নামােযর খু’ র তাফসীর করা হেয়েছ এভােব: তা হেv পূণJ মেনােযাগ ধু 
নামােযর জন0 িনেয়াগ করা আর অন0 সকল িকছু !থেক মেনােযাগ িফিরেয় 
রাখা। 



•! ‘খু’এর মূল কথা: খু হেv অcর নরম, !কামল, >শাc, অনুগত ও নত 
হওয়া। তাই যখন অcর ‘খুওয়ালা’ (িবনয়ী) হয়, তখন সকল অq->ত0qও 
িবনয়ী হয়। কারণ অq->ত0q !তা অcেরর অনুগামী। 

•! পূবJসূরীেদর ‘খু’র কেয়কিট নমুনা: ইবনুয যুবায়র রা: যখন নামােয 
দাঁড়ােতন, তখন িবনেয়র কারেণ এমন হেয় !যেতন, !যন একিট কাঠ। িতিন 
যখন িসজদায় !যেতন, চড়ুই পািখ তােক গােছর ডালা মেন কের তার িপেঠ 
বসত। 

•! খু না থাকার কারেণ দু’িট মs ফলাফল !দখা যায়: 
-! >থমত: অন0ায় ও অêীলতা !থেক িবরত না থাকা। কারণ নামাযই 

অন0ায় ও অêীলতা !থেক িবরত রােখ। !যমনটা আ<াহ বেলেছন: (  َّإِن
 িনäয়ই নামায অন0ায় ও অêীলতা“ (الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر

!থেক িবরত রােখ”। 
-! িÅতীয়ত: িকয়ামত িদবেস পিরপূণJ সফলতা অজJন না হওয়া। কারণ 

আ<াহ তা’আলা িকয়ামত িদবেস পিরপূণJ সফলতােক যুm কেরেছন 

‘খু’র সােথ। আ<াহ তা’আলা বেলন: (  قد أفلح املؤمنون الذين هم يف
 অবশ0ই মুিমনগণ সফল হেয়েছ। যারা Ñীয় নামােয“  ( صال`م خاشعون
িবনয়ী-নë”। 

•! নামােযর >াণ: খুই হল নামােযর >াণ এবং তার সবেচেয় বড় উেzশ0। 
তাই খুহীন নামায হল >াণহীন !দেহর ন0ায়। 

সায়ীদ ইবনুল মুসাইিয়ব রহ: !দখেলন জৈনক !লাক নামােয !খলা-ধুলা করেছ, তখন 
িতিন তােক বলেলন: যিদ এই !লােকর অcর নë ও িবনয়ী হত তাহেল তার অq-
>ত0qেলাও নë ও িবনয়ী হত। 

•! মুনােফকী (কপটতাপূণJ) িবনয়: আবু ইয়াহইয়া !থেক বিণJত, তার িনকট 
!প\েছেছ, আবুদ দারদা ও আবু :রায়রা রা: বেলন: !তামরা কপটতাপূণJ িবনয় 



!থেক আ<াহর িনকট আpয় >াথJনা কর। বলা হল: এটা িক!? িতিন বলেলন: 
!দহেক খুওয়ালা !দখােনা, িকc অcর খুওয়ালা তথা িবনয়ী নয়। 

•! িকভােব আমরা খুওয়ালােদর অcভূJm হেবা? 
•! >থমত: তুিম নামােয !তামার নড়া-চড়া, িOরতা, িকরাত পাঠ, দাঁড়ােনা, বসা 

ইত0ািদ সব িকছুেত ‘আ<াহ !তামােক !দখেছন’ একথা মেন করেব। তাই 
খু ধু নামােযর সােথ খাস নয়। এিট একিট অcেরর ইবাদত, বাsার 
>িতিট অবOায় তার অq->ত0েq এর ফলাফল >কাশ পায়। 

•! িÅতীয়ত: Ñীয় রবেক পিরপূণJভােব িচনেব, ফেল তা অcের রেবর মহÜ সৃিW 
করেব। 

•! তৃতীয়ত: তুিম মেন করেব ও একথা ভাবেব !য, তুিম জাহাdােমর উপর 
‘পুলিসরাত’ এ আেছা। !যন তুিম !তামার !চােখর সামেন জাdাত ও জাহাdাম 
!দখেছা এবং িহসােবর Oােন মহান আ<াহর সামেন দাঁিড়েয়েছা। 

•! ঈমানী খু ও কপটতাপূণJ খুর মােঝ পাথJক0: ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: 
ঈমানী খু হল আ<াহর মহÜ, বড়Ü, গাìীযJ, ভয় ও তার !থেক ল~ায় 
অcর আ<াহর >িত নë ও িবনয়ী হওয়া। তার অcর যখন ভয়, অনুতাপ, 
ভালবাসা, ল~া ও আ<াহর িনয়ামতরাজীর îরেণ এবং Ñীয় অপরাধসমূেহর 
দশJেন আ<াহর জন0 !ভেq যােব, তখন তা অবশ0ìাবীGেপই নë ও িবনয়ী 
হেব। আর এর ফেল অq->ত0qও িবনয়ী হেব। পhাcের কপটতাপূণJ িবনয় 
কৃিeমভােব অq->ত0েq >কাশ পােব, িকo অcর নë ও িবনয়ী হেব না। 

•! নামােযর খু দুই >কার: 
-! বািহ0ক খু: তা হেv নামাযী ব0িm িOর থাকেব। িসজদার িদেক তার 

দৃিW রাখেব; ডােন বােম দৃিW !ফরােব না। নামােয !খলা-ধূলা ও ইমােমর 
আেগ !বেড় যাওয়া !থেক দূের থাকেব। 

-! আভ0cরীণ খু: তা হেব আ<াহর বড়Ü মেন উপিOত করা, আয়াত ও 
আযকারসমূেহর অথJ িচcা করা এবং শয়তােনর িবিভd কুম{ণার >িত 
ïেhপ না করার মাধ0েম।  



 

 ( إن اللـه حيب املتقني )

িনäয়ই আ<াহ মুwাকীেদর ভালবােসন। 

ইমাম তবারী রহ: বেলন: !য আ<াহর আনুগত0 করার মাধ0েম এবং তার ফরজেলা 
পালন ও িনিষa িবষয়েলা !থেক !বঁেচ থাকার মাধ0েম আ<াহেক ভয় কের, তােক 

আ<াহ ভালবােসন। আ<াহ তা’আলা বেলন: واعلموا أن اهللا مع املتقني “!জেন !রখ, 
আ<াহ মুwাকীেদর সােথ আেছন।”  

ইবেন আNাস রা: বেলন: অথJাৎ আ<াহ তার ঐ সকল বñুেদর সােথ আেছন, যারা 
তােদর >িত অিপJত আ<াহর আেদশ-িনেষেধর দিয়েÜর ব0াপাের তােক ভয় কের। 

ইমাম তবারী বেলন: অথJাৎ “এবং তােদর িব[েa !তামােদর যুেaর সময় !তামরা 
িনিäতভােব িবóাস কেরা !য, আ<াহ !তামােদর সােথ আেছন। িতিন তােদর িব[েa 
!তামােদরেক সাহায0 করেবন। !তামরা যিদ আ<াহর ফরজসমূহ পালন ও নাহসমূহ 
!থেক !বঁেচ থাকার মাধ0েম তােক ভয় কর, তাহেল যারা আ<াহেক ভয় করেব, আ<াহ 
তােদরেক অবশ0ই সাহায0 করেবন। 

রাসূলু<াহ সা: বেলন: !শােনা! শরীেরর মােঝ একিট মাংসিপ- আেছ, যখন তা a হেয় 
যায়, তখন পুেরা শরীর a হেয় যায়। আর যখন তা নW হেয় যায়, তখন পুেরা !দহ 
নW হেয় যায়। 

•! তাকওয়ার Oান: ইবেন রজব বেলন: তাকওয়া বা পাপাচােরর মূল উৎস হল অcর। 
তাই যখন অcর !নক ও তাকওয়াবান হেয় যায়, তখন অq->ত0qও !নককার 
হেয় যায়। আর যখন অcর পাপাচারী হয়, তখন অq->ত0qও পাপাচারী হেয় 
যায়। 



•! আবু :রায়রা রা: !ক বলা হল: তাকওয়া িক? িতিন বলেলন: তুিম িক কখেনা 
কòকময় ভূিম অিতåম কেরেছা? !লাকিট বলল: হ0াঁ। িতিন বলেলন: তখন কী 
করেত? !লাকিট বলল: আিম তার !থেক আôরhা অবলçন করতাম। তখন িতিন 
বলেলন: িঠক এভােব নাহ !থেক !বঁেচ থাকা হেv তাকওয়া। 

•! !বিশ আমল, আবার !বিশ নাহ: জৈনক !লাক ইবেন আNাস রা: !ক বলল: 
!কাö ব0িm আপনার িনকট অিধক পছsনীয়; !য কম আমল কের এবং কম নাহ 
কের, !স; না !য !বিশ নাহ কের, !বিশ আমল কের? িতিন বলেলন: আিম নাহ 
!থেক !বঁেচ থাকার সমতুল0 !কান িকছুেক মেন কির না।  

•! মুwাকীেদর কিতপয় xবিশW0:  
-! তারা িনেজেদর িব[েa সাhী উপিOত হওয়ার পূেবJই হক Ñীকার কের !নয়, 

!মেন !নয় এবং তা আদায়ও কের। আর বািতলেক >ত0াখ0ান কের, তা !থেক 
!বঁেচ থােক এবং !সই আ<াহেক ভয় কের, যার িনকট !কান !গাপন িবষয়ই 
!গাপন থােক না। 

-! মুwাকীগণ আ<াহর িকতােবর ইলম রােখন, অত:পর তা যা হারাম কেরেছ, 
তােক হারাম বেলন এবং তা যা হালাল কেরেছ, তােক হালাল বেলন। 

-! আমানেতর !খয়ানত কের না, িপতামাতার অবাধ0তা কের না, আôীয়তার 
সXকJ িছd কের না, >িতেবশীেক কW !দয় না, Ñীয় মুসিলম ভাইেদরেক 
মাের না, যারা তােদর সােথ সXকJ িছd কের, তারা তােদর সােথ সXকJ 
>িতOাপন কের। 

-! যারা তােদরেক বিáত কের, তারা তােদেক দান কের, যারা তােদর >িত 
জুলুম কের, তারা তােদরেক hমা কের !দয়। 

-! তােদর !থেক কল0ােণর >ত0াশা করা হয়, তােদর তরফ !থেক !কান >কার 
অকল0াণ আসা !থেক িনরাপদ থাকা যায়। 

-! তারা গীবত কের না, িমথ0া বেল না, মুনােফকী (কপটতা) কের না, 
!চাগলেখারী কের না, িহংসা কের না।  



-! !লাক !দখােনা !কান িকছু কের না, মানুষেক সেsেহ !ফেল না, মানুেষর 
উপর িমথ0া অপবাদ আেরাপ কের না। 

-! অদৃেশ0র ব0াপাের তােদর রবেক ভয় কের এবং তারা িকয়মাত িদবেসর 
ব0াপাের থােক ভীত। 

•! তাকওয়ার মূলকথা: রাসূলু<াহ সা: বেলন: বাsা ততhণ পযJc মুwাকীেদর =ের 
!প\ছেত পারেব না, যতhণ !স সমস0াজনক িবষেয় পিতত হওয়ার আশংকায় 
সমস0াহীন িজিনস !থেকও িবরত থাকেব না। (বণJনা কেরেছন িতরিমযী রহ:) 

•! আ<াহর িনকট মযJাদার মানদà হল তাকওয়া। আ<াহ বেলন: ( !ع?ند )إِنَّ أَكْر!م!كُم 
 ,িনäয়ই আ<াহর িনকট !তামােদর মেধ0 সবJািধক সLািনত !স ই“ (اللـه أَت(قَاكُم(

!য সবJািধক তাকওয়াবান।” আ<ামা সা’দী রহ: বেলন: আ<াহর িনকট মযJাদা 
তাকওয়ার মাধ0েম অিজJত হয়। তাই মানুেষর মেধ0 আ<াহর িনকট সবJািধক 
মযJাদাবান !স ই, !য সবJািধক তাকওয়াবান, তথা সবJািধক আনুগত0কারী, নাহ 
!থেক দূরÜ অবলçনকারী। সবJািধক আôীয়-Ñজন, !লাকবল বা বংশ মযJাদার 
অিধকারী ব0িm নয়। আর আ<াহই ভাল জােনন এবং অিধক খবর রােখন, !ক 
!গাপেন->কােশ0 আ<াহেক ভয় কের, আর !ক ধু >কােশ0 ভয় কের, !গাপেন 
ভয় কের না। অত:পর িতিন >েত0কেকই আপন আপন >াপ0 অনুযায়ী >িতদান 
িদেবন।  

এটা !বাঝার পর এটাও জানেত হেব !য, তাকওয়া হেv আ<াহর আেদশসমূহ 
পালন করা এবং িনিষa িবষয় সমূহ !থেক !বঁেচ থাকা। সুতরাং মুwাকী তারাই, 
যােদেক আ<াহ ঐ কােজ !দখেত পান, !য কােজর >িত িতিন তােদরেক আেদশ 
কেরেছন। আর !য কাজ !থেক িতিন িবরত থাকেত বেলেছন, তারা তার িদেক 
অiসর হয় না। 

•! তাকওয়া এবং Ñেõ তার >িতিåয়া: িহশাম ইবেন হাúসান বেলন: ইবেন িসরীন 
রহ: !ক শত শত Ñõ সXেকJ িজেÇস করা হত, িতিন তার !কানটারই িদেতন 



না; ধু একথা বলেতন: আ<াহেক ভয়, উwমভােব রািe জাগরণ কর। কারণ তুিম 
Ñেõ যা !দেখেছা, তা !তামার !কান hিত করেব না।  

•! আ<াহেক ভয় কর: 
!লাকমান তার পুeেক বেলিছেলন: !হ বৎস! আ<াহেক ভয় কর, আর মানুষেক 
!দখাইওনা !য, তুিম আ<াহেক ভয় কর। যােত মানুষ !তামােক সLান কের, অথচ 
!তামার অcর থােক পািপr। 

•! জা’ফর বেলন: আ<াহেক ভয় কর; Åীেনর ব0াপাের !তামার িনজÑ !খয়ালমত যুিm 
খািটও না। কারণ সবJ>থম যুিm খািটেয়েছ ইবিলস। আ<াহ যখন তােক আদমেক 
িসজদা করেত আেদশ করেলন, তখন !স বেলিছল: “আিম !তা তার !থেক উwম। 
আমােক সৃিW কেরেছন আন !থেক আর আদমেক সৃিW কেরেছন মািট !থেক”। 

•! ইমাম সুিz রহ: আ<াহর এই বাণীর ব0াপাের বেলন: منون الذين إذا ذكر إمنا املؤ
 িনäয়ই মুিমন হল তারাই, যােদর িনকট আ<াহর îরণ“) اللـه وجلت قلوkم
করা হেল তােদর অcর !কঁেপ উেঠ।”) িতিন বেলন: অথJাৎ এমন ব0িm, !য জুলুম 
করেত ইvা কের অথবা (বেলেছন,) নাহ করেত ইvা কের, তখন তােক বলা 
হয়: আ<াহেক ভয় কর! তখন তার অcর !কঁেপ উেঠ। 

•! দুই ব0িm আ7ু<াহ ইবেন ওমেরর িনকট åয়-িবåয় করিছল। তােদর একজন 
!বিশ !বিশ শপথ করিছল। ইত0বসের আেরক ব0িm তােদর কথাবাতJা েন তােদর 
মােঝ দাঁিড়েয় অিধক শপথকারী ব0িmর উেzেশ0 বলল: !হ আ<াহর বাsা! 
আ<াহেক ভয় কর; !বিশ !বিশ শপথ কেরা না। কারণ তুিম শপথ না করার 
কারেণ !তামার িরিযক বাড়েব না বা কমেব না। 

•! আবু হািনফা রহ: !ক বলা হল: আ<াহেক ভয় ক[ন! পিরবতJন আনুন। মুmমনা 
!হান! নত !হান! িতিন বলেলন: আ<াহ !তামােক উwম >িতদান দান ক[ন! 

 
 



!الصدق مـنـجـاة

সত0ই মুিm 

 

!َآَمُنوا اتـَُّقوا اUََّ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن 

 “!হ ঈমানদারগণ! আ<াহেক ভয় কেরা আর সত0বাদীেদর সােথ থােকা।” 
•! সততার িনদশJন: কথা ও কােজ ধু আ<াহেকই উেzশ0 করা, অড়çরতা পিরহার 

করা, মাখলুেকর >িতদান কামনা করা এবং সত0 কথা বলা। 
!তামার যবানেক সত0 ও কল0াণকর কথা বলেত অভ0= কর: কারণ নবী সা: 
বেলন: মানুেষর িজùার ফসলই মানুষেক উেûামুখী কের জাহাdােম !ফেল। 
!তামার যবানেক সত0 কথা বলেত অভ0= কর, তাহেল তুিম !সৗভাগ0বান হেত 
পারেব। িনäয়ই যবানেক তুিম যােত অভ0= করেব, !স তােতই অভ0= হেব। 

•! সত0 সবJাবOায়ই কল0াণকর: ওমর ইবনুল খাwাব রা: বেলন: সত0 আমােক নীেচ 
নািমেয় !দওয়া (যা খুব কমই হয়), আমার িনকট িমথ0া আমােক উপের উিঠেয় 
!দওয়া !থেক উwম (যা খুব কমই হয়)। 
জৈনক Çানী ব0িm বেলেছন: সত0 !তামােক মুিm িদেব, যিদও তুিম তােক ভয় 
কর। আর িমথ0া !তামােক Äংস কর!ব, যিদও তুিম তােক িনরাপদ মেন কর। 
শায়খুল ইসলাম বেলন: তাই সত0 হল সকল কল0ােণর চািব, অনুGপ িমথ0া হল 
সকল অকল0ােণর চািব। 

•! কখন তুিম সততা !থেক বিáত হেব? সাহল আত-তাসতারী বেলন: !য অনথJক 
কথাবাতJা বেল, !স ই সততা !থেক বিáত হয়। 

•! সবJিন† সত0: কুশায়রী বেলন: সবJিন† সত0 হল >কাশ0 ও !গাপন একরকম 
হওয়া। 



•! সত0ই !pr সহায়ক: শায়খুল ইসলাম বেলন: যার !থেক আ<াহ সততা !পেয়েছন, 
তােক িতিন সাহায0 করেবন। 

•! সততার কেয়কিট িনদশJন: !যেকান মুিসবত বা ইবাদত !গাপন রাখা এবং মানুষ 
তা জানুক, তা অপছs করা। 

•! সবJািধক উপকারী সততা: আ<াহর িনকট িনেজর !দাষ-`িট Ñীকার করা। আর 
সবJািধক উপকারী ল~া হল: তার িনকট এমন িকছু চাইেত ল~া করা, যা তুিম 
ভালবাস; িকo তুিম তার অপছsনীয় কাজ কর। 

•! সূh িহসাব: আেবদা উেL রািবয়া শামী বেলন: আিম আমার কথায় সততার কমিত 
থাকার কারেণ আ<াহর িনকট ইে=গফার কির, hমা >াথJনা কির। 

•! সততা এবং Ñেõ তার >িতিåয়া: 
-! শায়খুল ইসলাম বেলন: !নককারেদর Ñõ !বিশরভাগ সত0 হয়। কখেনা তােত 

এমন িকছুও !দখা যায়, যা ব0াখ0া করার >েয়াজন হয় না। 
-! ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: !য চায়, তার Ñõ সত0 !হাক, !স !যন সবJদা 

সত0 বেল। এর সারকথা হল নবী সা: এর এই হািদস- “!তামােদর মেধ0 !য 
কথায় সবJািধক সত0বাদী, তার Ñõও সবJািধক সত0”। (বণJনা কেরেছন ইমাম 
মুসিলম) 

-! সত0 কথা কখেনা কখেনা কবীরা নাহেকও িমিটেয় !দয়: শায়খুল ইসলাম 
ইবেন তাইিময়া রহ: বেলন: কখেনা একিট !নক কােজর সােথ সততা ও দৃঢ় 
িবóাস যুm থাকার কারেণ তা এ পযJােয় !প\েছ !য, তা অেনক কবীরা 
নাহেক িমিটেয় !দয়। 

-! িকভােব তুিম !তামার নামােয সত0িনr হেব? ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: সত0 
িনrতা ও কল0াণকামীতার িনদশJন হল, নামােয অcর আ<াহর জন0 মুm 
হওয়া, আ<াহর >িত মেনােযাগ িফরােনার জন0 পূণJ !চWা করা, Ñীয় অcরেক 
নামােযর মেধ0 জমােনা এবং বািহ0ক ও আভ0cরীণভােব সেবJাwম ও 
পূণJাqGেপ নামায আদায় করা। কারণ নামােযর একিট >কাশ0 ও একিট 
িভতরগত িদক আেছ। 



-! সততার িবিভd >কার: ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: তাই “িযিন সত0 িনেয় 
এেসেছন”- আয়ােতর অথJ হল: ‘কথা, কাজ ও অবOায় সততাই যার xবিশW0’। 
সততা হয় এই িতনিট িজিনেসর মেধ0। 

-! কথায় সততা হল: শেস0র ছড়ার সােথ কােàর !যGপ িমল থােক, কথার 
সােথ যবােনর !সGপ িমল থাকা। 

-! কােজ সততা: !দেহর সােথ মাথার !যGপ িমল থােক, কাজকমJ ও বা=বতার 
সােথ অনুGপ িমল থাকা। 

-! অবOায় সততা: অcর ও অq->ত0েqর কাযJাবলী ইখলাসওয়ালা হওয়া এবং 
এর জন0 সবJসাধ0 !চWা করা। 

এ সকল িবষয়েলার মাধ0েম একজন বাsা “সত0 িনেয় আগমন কেরেছ” অিভধার 
উপযুm হেব। আর এসকল িজিনসেলার পূণJাqতা ও যথাযথ বা=বায়েনর Åারা 
‘িসিzক’ এর xবিশW0 অিজJত হেব। 
 

আ<াহর >িত সুধারণা 

আ<াহর >িত সুধারণার তাৎপযJ িক: তা হেv আ<াহর >িত এমন ধারণা !পাষণ করা, 
যা তার জন0 উপযুm এবং এমন িবóাস রাখা, যা তার মহেÜর সােথ সাম°স0পূণJ এবং 
তার উwম নামসমূহ ও সুউu ণাবলীর দািব অনুযায়ী হয়। যা মুিমেনর জীবেন এমন 
>ভাব সৃিW করেব, যােত আ<াহ সoW হেবন। আলী ইবেন আিব তািলব রা: বেলন: 
আ<াহর >িত সুধারণা হল: তুিম !কবলমাe আ<াহর !থেকই আশা করেব, আর ধু 
মাe !তামার নােহর ভয় করেব। 
আ<াহর রহমত !থেক িনরাশ হেয়া না: !তামার এমন !কান নাহই হেত পাের না, যা 
!তামােক আ<াহর >িত সুধারণা রাখেত বাঁধা িদেত পাের এবং তার রহমত !থেক 
িনরাশায় !ফলেত পাের। কারণ !য Ñীয় রবেক এবং তার দয়া ও উদারতােক !জেনেছ, 
!স তার দয়া ও hমার সামেন িনেজর নাহেক !ছাটই মেন করেব। আ<াহ তা’আলা 
বেলন: 



نُوَب (ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأسْ  ُفِسِهْم َال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اUَِّ ِإنَّ اUََّ يـَْغِفُر الذُّ َرُفوا َعَلى أَنـْ

يًعا)  مجَِ

 “বেল দাও, !হ আমার বাsাগণ! যারা িনজ আôার উপর জুলুম কেরেছ, !তামরা 
আ<াহর রহমত !থেক িনরাশ হেয়া না। িনäয়ই আ<াহ যাবতীয় নাহ hমা কের 
িদেত পােরন।” 
•! মৃতু0র সময় সুধারণা রাখা: ইমাম ইশবালী বেলন: মৃতু0র সময় আ<াহর >িত 

সুধারণা রাখা !তা ওয়ািজব। রাসূলু<া সা: বেলন: !তামােদর !কউ !যন আ<াহর 
>িত সুধারণার অবOা ছাড়া মৃতু0বরণ না কের। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম 
রহ:) 
আ7ু<াহ ইবেন আNাস রা: বেলন: যখন !তামরা !দখেব, কােরা মৃতু0র সময় 
ঘিনেয় এেসেছ, তখন তােক সুসংবাদ িদেব, যােত !স Ñীয় রেবর >িত সুধারণা 
রাখা অবOায় তার সােথ সাhাৎ কের। আর যখন !স জীিবত থােক, তখন তােক 
তার রেবর ব0াপাের ভয় !দখােব এবং তার কিঠন শাি=র কথা îরণ কিরেয় 
িদেব। 

•! আ<াহর >িত সুধারণার একিট িনদশJন: আ<াহর ইবাদেত খুব !বিশ পিরpম করা। 
•! অcেরর Ñি=: বলা হেয় থােক: িনরাশা িনরাশাiO ব0িmেক Äংস কের !দয়। 

আর সুধারণা !পাষণ করার মােঝ অcেরর আরাম ও Ñি= আেছ। 
•! সুধারণার ফলাফলসমূহ: 

-! আ7ু<াহ ইবেন মাসউদ রা: বেলন: !সই সwার শপথ, িযিন ব0তীত !কান 
উপাস0 !নই! !য !কউ আ<াহর >িত সুধারণা রাখেব, আ<াহ তােক উm 
ধারণা অনুযায়ী দান করেবন। কারণ কল0াণ তারই হােত। 

-! সুহাইল বেলন: আিম মািলক ইবেন িদনারেক তার মৃতু0র পর Ñেõ !দখলাম। 
তােক িজেÇস করলাম: !হ আবু ইয়াহইয়া! আিম যিদ জানতাম, তুিম আ<াহর 
সামেন িক িনেয় উপিOত হেয়েছা! িতিন বলেলন: আিম অেনকেলা নাহ 



িনেয় উপিOত হেয়িছ, আ<াহর >িত আমার সুধারণা !যেলােক িমিটেয় 
িদেয়েছ। 

-! ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: যখনই বাsা আ<াহর >িত উwম ধারণা, ভাল 
আশা ও যথাযথ তাওয়া¢ুল কের, তখন আ<াহ তা’আলা কখেনাই তার আশা 
ভq কেরন না। কারণ আ<াহ সুবহানা: ওয়াতাআলা !কান আশা !পাষণকারীর 
আশা ব0াথJ কেরন না এবং !কান আমলকারীর আমলেক নW কেরন না। 

-! আ<াহর >িত সুধারণা অcরেক আমেলর উপর শিmশালী কের। কারণ তখন 
!তা আপিন িবóাস কেরন !য, আ<াহ আপনার দুবJলতােক শিmেত পিরণত 
করেবন, িতিন Ñীয় বাsার সব খবর রােখন এবং িতিন দৃঢ় ও >চà শিmর 
অিধকারী। 

-! আ<াহর >িত সুধারণা উwম পিরসমাি£র একিট মাধ0ম। আর মs ধারণা 
মs পিরসমাি£র কারণ। তাই বাsার উিচত, একথার >িত িবóাস রাখা !য, 
আ<াহ অনুপিরমাণ জুলুম কেরন না, িতিন মানুেষর >িত সামান0তম জুলুম 
করেবন না। িতিন তার >িত বাsার ধারণা অনুপােত বাsােক দান কেরন। 
নবী কারীম সা: বেলন: আ<াহ তা’আলা বলেছন: আিম আমার >িত আমার 
বাsার ধারণা অনুপােত ব0াবহার কির। আর !স যখন আমােক îরণ কের, 
তখন আিম তার সােথই থািকই। (বুখারী ও মুসিলম) 

-! জৈনক !নককার বেলেছন: !তামার !যেকান িবপদ দূর করার জন0 আ<াহর 
>িত সুধারণার আমলিট কর। কারণ এটাই সমাধােণর সহজ পথ। 

-! মুিমন যতhণ Ñীয় রেবর >িত সুধারণা রােখ, ততhণ তার অcর >শাc 
থােক এবং তার মন Ñি=েত থােক। আ<াহর ফায়সালা ও তাকিদেরর >িত 
সoিW ও Ñীয় রেবর >িত আনুগেত0র মহামূল0বান চাদর তােক !ঢেক !নয়। 

-! মুিমেনর অcর তার রেবর >িত সুধারণা রােখ, সবJদা তার !থেক কল0ােণরই 
আশা কের, সুেখ-দু:!খ সবJদা তার !থেক কল0ােণর আশা কের এবং আ<াহর 
>িত এই িবóাস রােখ !য, িতিন সবJাবOায়ই তার কল0াণ চান। কারণ তার 
অcর !তা আ<াহর সােথ িমিলত। আর আ<াহ হেতই অিবরত কল0ােণর 



ফধারা >বািহত হয়। তাই যখনই অcর তার সােথ িমিলত হেব, তখনই 
!স এই >কৃত বা=বতােক ¶শJ করেত পারেব, তা সরাসির >ত0h করেত 
পারেব এবং তার Ñাদ আÑাদন করেত পারেব। 

•! একিট মs ভুল ও অবমাননাকর অÇতা: 

সাফািরনী বেলন: অেনক জােহলরা ধারণা কের, আ<াহর আেদশ-িনেষধেলা 
!ছেড় !দওয়া সেwও ধু আ<াহর িব=ৃত রহমত ও hমার উপর ভরস রাখা ও 
তার >িত সুধারণা !পাষণ করাই সবিকছুর জন0 যেথW। এটা একিট মs ভুল, 
অবমাননাকর অÇতা। কারণ তুিম যার আনুগত0 কেরা না, এমন কােরা দয়ার 
আশা করা !বাকামী ও আô>বáনা। িনে†াm আয়ােত এ কথাই বলা হেয়েছ- 

(َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا اْلِكَتاَب يَْأُخُذوَن َعَرَض َهَذا اْألَْدَىن َويـَُقوُلوَن 

!َسيُـْغَفُر لََنا َوِإْن يَْأuِِْم َعَرٌض ِمثْـُلُه يَْأُخُذوُه)

 “অত:পর তােদর পর তােদর Oলািভিষm হেয় িকতাব (অথJাৎ তাওরাত) এর 
উwরািধকারী হল এমন সব উwরপু[ষ, যারা এই দুিনয়ার তুv সামiী (ঘুষGেপ) 
iহণ করত এবং বলত, ‘আমােদরেক hমা কের !দওয়া হেব’। িকo তার অনুGপ 
সামiী তােদর কােছ পুনরায় আসেল তারা (ঘুষGেপ) তাও িনেয় িনত।” 

•! বাsার অcের িকভােব জমা হয়? ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: একজন বাsার 
অcের িকভােব এ দু’িট িজিনস একিeত হেত পাের !য, !স একথারও িবóাস 
করেব !য, !স আ<াহর সেq সাhাৎ করেব, আ<াহ তার কথাবাতJা !শােনন, তার 
অবOান !দেখন, তার !গাপন->কাশ0 সব িকছু জােনন, তার !কান !গাপন িবষয়ই 
তার িনকট !গাপন নয়, !স তার সামেন দ-◌ায়মান হেব এবং তােক তার >েত0ক 
কােজর জবাবিদিহতা করেত হেব, অথচ !স তার অসoিWর মােঝ অবOান করেছ, 
আেদশেলা লßন করেছ, তার হকসমূহ নW করেছ, আর এতÅসেwও আবার 
!স আ<াহর >িত সুধারণা করেছ। এটা িক আô>বáনা ও অলীক Ñõ ছাড়া 
িকছু? 



•! তাওয়া¢ুেলর নামই িক আ<াহর >িত সুধারণা? ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: !কউ 
!কউ তাওয়া¢ুেলর ব0াখ0া কেরেছন: ‘আ<াহর >িত সুধারণা করা’। িকo >কৃত 
কথা হল, আ<াহর >িত সুধারণা তাওয়া¢ুেলর >িত উaুaুকারী। কারণ যার >িত 
!তামার খারাপ ধারণা বা যার !থেক তুিম আশা কর না, তার উপর !তামার 
তাওয়া¢ুল করা সìব নয়। 

•! িকভােব আ<াহর >িত সুধারণা আেছ বেল বুঝেত পারেব? 
-! তা এভােব !য: !তামার মেধ0 এ িবóাস সৃিW হেব !য, আ<াহ তা’আলাই 

!তামার সমস0া সমাধানকারী, িতিনই !তামার !পেরশানী দূরকারী। কারণ 
বাsা যখন তার রেবর >িত সুধারণা কের, তখন আ<াহ তা’আলা তার 
বরকেতর দরজাসমূহ এমনভােব খুেল !দন, যা !স ক^নাও করেত পাের না। 
তাই !হ আ<াহর বাsা! তুিম আ<াহর >িত সুধারণা !পাষণ করেব, তাহেল 
তুিম আ<াহর !থেক এমন িকছু !দখেত পােব, যা !তামােক আনিsত করেব। 
আবু :রায়রা রা: !থেক বিণJত, রাসূলু<াহ সা: বেলন: আ<াহ তা’আলা বেলন: 
“আিম আমার >িত আমার বাsার ধারণা অনুসাের কাজ কির। !স যিদ ভাল 
ধারণা কের, তাহেল তােক তা ই দান কির, আর !স যিদ খারাপ ধারণা কের, 
তাহেল তােক খারাপই !দই। (বণJনা কেরেছন ইমাম আহমাদ) 

-! তাই আ<াহর >িত !তামার ধারণা সুsর কর এবং !তামার আশা-ভরসা ধু 
তার সােথ সXৃm কর আর আ<াহর >িত খারাপ ধারণা করা !থেক !বঁেচ 
থাক, কারণ এটা মারাôক Äংসাôক। আ<াহ তা’আলা বেলন:  

ُ َعَلْيِهْم َوَلَعنَـُهْم َوَأَعدَّ الظَّانَِّني بِاUَِّ َظنَّ السَّْوِء َعَلْيِهْم َداِئَرُة السَّ  َّUْوِء َوَغِضَب ا

 َهلُْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا

“যারা আ<াহর সXেকJ কু-ধারণা কের। মs পালাবতJন তােদরই উপর। 
আ<াহ তােদর >িত !åাধাি|ত হেয়েছন এবং তােদরেক িনজ রহমত !থেক 
দূের সিরেয় িদেয়েছন। আর তােদর জন0 >®ত কের !রেখেছন জাহাdাম। 
তা কতই না মs >ত0াবতJনOল। 



•! মুিমেনর ধারণা ও মুনািফেকর ধারণার মােঝ পাথJক0: হাসান বসরী রহ: বেলন: 
মুিমন আ<াহর >িত ভাল ধারণা কের ভাল আমল কের। আর মুনািফক খারাপ 
ধারণা কের খারাপ আমল কের। 

•! িকেস !তামােক ভাল আমেল উaুa করেব? 
-! আবু :রায়রা রা: বেলন: আ<াহর >িত সুধারণা আ<াহর জন0 উwম ইবাদত 

করার মত। 
-! !জেন !রখ, আ<াহর >িত ভাল ধারণা করা মােনই হেv ভাল আমল করা। 

কারণ !য িবষয়িট বাsােক ভাল আমেলর >িত উaুa কের, তা হেv আ<াহর 
>িত তার এই ধারণা !য, আ<াহ তােক তার আমেলর >িতদান বা িবিনময় 
দান করেবন এবং তার !থেক তা কবুল করেবন। তাহেল !য িজিনসিট তােক 
আমল করেত উaুa করল, তা হেv সুধারণা। তাই যখনই তার রেবর >িত 
তার ধারণা সুsর হেব, তখনই তার আমলও সুsর হেব। অন0থায় >বৃিwর 
অনুসরেণর সােথ আ<াহর >িত সুধারণা অনথJক। 

-! !মাটকথা মুিmর মাধ0মেলা অজJন করার সােথই সুধারণা হেয় থােক। 
Äংেসর কাজ কের সুধারণা করা যায় না । 

•! মs আশা: ওয়ািজব িবষয়সমূহ !ছেড় িদেয় এবং হারাম কােজ িল£ হেয় 
আ<াহর >িত সুধারণা রাখাই হেv মs আশা। এর মােন হেv আ<াহর 
শাি= হেত ভাবনাহীন হেয় যাওয়া। 

•! আ<াহর >িত ধারণার !hেe অিধকাংশ মানুেষর অবOা: ইবনুল কািয়0ম রহ: 
বেলন: অিধকাংশ সৃিWজীব, বরং আ<াহ যােদরেক !চেয়েছন, এমন িকছু 
!লাক ব0তীত সবাই আ<াহর >িত নাহক মs ধারণা কের। কারণ !বিশরভাগ 
মানুষ মেন কের, তােক তার হক !দওয়া হয়িন। তার অংশ কম !দওয়া 
হেয়েছ এবং আ<াহ তােক যা দান কেরেছন, !স তার !থেক অিধক হকদার 
িছল। 

তার অবOার ভাষা হল: আমার রব আমার >িত জুলুম কেরেছ এবং আিম যার হকদার 
িছলাম আমােক তা !থেক বিáত কেরেছ। অথচ এ ব0াপাের তার মন তার িব[েa 



সাh0 !দয়। িকo মুেখ !স তা Ñীকার কের না বা ¶Wভােব বলার মত দু:সাহিসকতা 
!দখায় না। 

•! আ<াহর >িত খারাপ ধারণা ভয়ংকর: কারণ আ<াহর >িত সুধারণা তাওহীেদর 
জন0 একিট আবশ0কীয় িবষয়। যা আ<াহর রহমত, অনুiহ, পরাåম, িহকমত ও 
তার সম= নাম ও ণাবলীর >িত ঈমান রাখার কারেণই হেয় থােক। আর আ<াহ 
সুবহানা: ওয়াতাআলার >িত মs ধারণা তাওহীেদর িবেরাধী। 

•! আ<াহর >িত মs ধারণার কেয়কিট নমুনা: 
-! !য আ<াহর >িত এই ধারণা করেব !য, আ<াহ তার রাসূলেক সাহায0 করেবন 

না, তার িবষয়েক পূণJতা দান করেবন না, তােক শিmশালী করেবন না, তার 
দলেক শিmশালী করেবন না, তােদরেক তােদর শ`েদর উপর িবজয় ও 
পরাåম দান করেবন না, আ<াহ তার Åীন ও িকতাবেক সাহায0 করেবন না, 
!স আ<াহর >িত মs ধারণা করল। 

-! !য আ<াহর ব0াপাের এমনটা সìব মেন করল !য, িতিন তাঁর ওলীেদরেক 
তােদর !নক আমল ও ইখলাস সেÖও শাি= !দন বা তােদর সােথ ও তােদর 
শ`েদর সােথ সমান আচরণ কেরন, !স আ<াহর >িত মs ধারণা করল। 

-! !য আ<াহর >িত ধারণা করল, আ<াহ তার সৃিWজীবেক আেদশ-িনেষধ ছাড়া 
এমিনেতই !ছেড় িদেবন, তােদর >িত রাসূল !>রণ করা হেব না, তােদর 
উপর িকতাব অবতীণJ করা হেব না; বরং তােদরেক চতু¶দ জoর ন0ায় 
অনথJক !ছেড় !দওয়া হেব, !স আ<াহর >িত মs ধারণা !পাষণ করল। 

-! !য ধারণা করল, !স আ<াহর আেদশ পালন করত: ধু তারই সoিWর জন0 
!নক আমল করা সেÖও আ<াহ তার উm !নক আমল নW কের !দন এবং 
বাsার পh !থেক !কান কারণ ছাড়া !সেলােক িন©ল কের !দন অথবা 
তার !দাষ ছাড়া তােক শাি= !দন, !স আ<াহর >িত মs ধারণা করল। 

-! আ<াহ আ<াহর িনেজর ব0াপাের যা িকছু বণJনা কেরেছন বা তার রাসূলগণ 
তার ব0াপাের যা বণJনা কেরেছন, !য ব0িm আ<াহর ব0াপাের তার িবপিরত 



ধারণা করল অথবা তার হািককতেক অকাযJকর কের িদল, !স আ<াহর >িত 
মs ধারণা করল। 

-! !য ধারণা করল, !স আ<াহর জন0 !কান িকছু বজJন করেল, আ<াহ তােক 
এর !থেক উwম িবিনময় দান করেবন না, অথবা !কউ আ<াহর জন0 !কান 
িকছু করেল িতিন তােক তার !থেক উwম িকছু দান করেবন না, !স আ<াহর 
>িত মs ধারণা করল। 

-! !য ধারণা করল, আ<াহ !কান অপরাধ ছাড়া তার >িত !åাধাি|ত হেবন, 
তােক শাি= িদেবন বা তােক বিáত করেবন, !স আ<াহর >িত মs ধারণা 
করল। 

-! !য ধারণা করল, !স যিদ সিত0কার অেথJও আ<াহেক ভালবােস, ভয় কের, 
তার িনকট িমনিত কের, >াথJনা কের, সাহায0 চায় এবং ভরসা কের, তথািপ 
আ<াহ তােক ব0াথJ করেবন, তার আেবদন পুরা করেবন না, !স আ<াহর 
>িত মs ধারণা !পাষণ করল এবং তার শােন যা উপযুm নয়, তার >িত 
তা ধারণা করল। 

•! এক ™দয়বান বñুর উপেদশ: তাই িনেজর িহতকামনাকারী Çানীেদর জন0 এই 
Oানিট লhণীয়! Ñীয় রেবর >িত মs ধারণার জন0 >িতিট সময় তাওবা ও 
ইে=গফার করা উিচত। ব®ত িনেজর নফেসর >িত মs ধারণা করা উিচ, !যটা 
সকল মেsর উৎস, সকল অিনেWর মূল এবং যা অÇতা ও জুলুেম আধার। তাই 
আহকামুল হািকমীন, সবJেpr ইনসাফগার ও সবJেpr দয়াবান আ<াহর >িত মs 
ধারণার !চেয় িনেজর নফেসর >িত মs ধারণা করাই অিধক উপযুm। 

  



 

 ( استعـينوا باللـه واصبـروا )

আ<াহর িনকট সাহায0 চাও ও xধযJ0 ধারণ কর 

আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনার সqা: তা হেv বাsা কতৃJক আOা ও ভরসা সহ পিরপূণJ 
িবনেয়র সােথ Ñীয় রেবর িনকট সাহায0 চাওয়া। আর এটা ধু আ<াহর জন0ই হেত 
পাের। আর এর মেধ0 িতনিট িবষয় অcভূJm: 

1.! আ<াহর িনকট িবনয়াবনত হওয়া। 
2.! মহান আ<াহর >িত আOা রাখা। 
3.! আ<াহর উপর ভরসা করা। এেলা একমাe আ<াহর জন0ই হেত পাের।  

সুতরাং !য আ<াহ ব0তীত অন0 কােরা ব0াপাের এই িতনিট িবষেয়র ধারণা কের তার 
িনকট সাহায0 >াথJনা করল, !স আ<াহর সােথ অন0েক শরীক করল। 

•! ব: িফৎনা ও >বৃিw পূজার যামানায় আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনার [Ü: 
-! সেবJাu সাহায0 !কবল আ<াহ সুবহানা: ওয়া তাআলার িনকটই চাওয়া হেব: 

কারণ এটা !ফৎনার যামানা। >বৃিw পূজার যামানা। এমন যামানা, যখন মানুষ 
শয়তানরা িযন শয়তানেদর !থেক বড় চåাcকারী হেয় !গেছ এবং ইবিলশরা 
!জার >েচWা চালােv, মানুষেক তােদর Åীনদারী, পিবeতা ও সuিরe !থেক 
িফিরেয় রাখেত। তারা এমন এমন অêীলতা ও হীনকাজ আিবtার করেছ, 
যা আকলও ক^না করেত পাের না। 

-! সুতরাং মানুেষর জন0 আ<াহর সাহায0 >াথJনা করা, !বিশ !বিশ দু’আ করা 
এবং আ<াহর িনকট আpয় >াথJনা করা আবশ0ক। যােত িনেজেক আ<াহর 
হারামসমূহ !থেক বাঁচােনা সìব হয়, এসকল !ফৎনার মুকােবলায় দৃঢ় সংক^ 
করা যায় এবং Ñীয় আôরhার িবষয়সমূহ অজJন করা সহজ হয়। হাদীেসর 



মেধ0 এেসেছ: “!তামরা >কাশ0 ও !গাপন !ফৎনা !থেক আ<াহর িনকট 
সাহায0 >াথJনা কর”। (বণJনা কেরেছন ইমাম আহমাদ ও মুসিলম রহ:) 

•! আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা করার ফলাফলসমূহ: 
-! শায়খুল ইসলাম রহ: বেলন: যখন আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা করা হয়, 

তার !থেক পথিনেদJশ কামনা করা হয়, তার িনকট দু’আ করা হয়, তার 
িনকট মুখােপhীতা >কাশ করা হয় এবং িতিন !য পেথ চলার আেদশ 
কেরেছন !স পেথ চলা হয়, তখন আ<াহ তা’আলা ঈমানদারেদরেক Ñীয় 
:কুেম !সই হেকর ব0াপাের পথিনেদJশ কেরন, যােত তারা মতিবেরােধ িল£ 
িছল। আর আ<াহ যােক চান, সরল পেথর িদশা !দন। 

-! যখন একজন মুিসলম জানেব !য, !য অমুখােপhী hমতাবােনর হােত সকল 
কল0াণ রেয়েছ, িতিন হেvন আ<াহ সুবহানা: ওয়াতাআলা, তখন !স সৃিWজীব 
!থেক ïেhপহীনতা ও অমুখােপhীতার িশhা লাভ করেব। !স জানেত 
পারেব !য, তা পাওয়ার একমাe পথ হেv তার সােথ সXকJ গড়া, তার 
উপর ভরসা করা, তার ইবাদত করা এবং তার আpয় iহণ করা। সােথ 
সােথ !চWা ও আমেলর উপাদানেলাও iহণ করেব। এভােব একজন মুসিলম 
তার !চহারােক লাáনা ও িভhাবৃিw !থেক এবং !যেকান মানুেষর িনকট হাত 
পাতা ও নত হওয়া !থেক !হফাজত করেত পারেব। ফেল তার সLান রhা 
পােব এবং তার মযJাদা ও অবOান সুসংরিhত থাকেব। 

-! ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: সবJদা আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা করা এবং 
তার সoিWর কাযJাবলী সXাদন করা ব0তীত শয়তােনর ফাঁদ ও চåাc !থেক 
রhা পাওয়ার !কান পথ !নই। 

-! !কান ইবাদত পালেনর জন0 আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা করা: !যমন 

আযােন  حي+ على الصالة ও حي+ على الفالح (তথা ‘নামােযর িদেক আেসা, 

সফলতার িদেক আেসা’) বলার সময় ال حول وال قوة إال باللـه (তথা 

‘আ<াহর শিm ও সাহায0 ব0তীত !কান শিm ও সাহায0 !নই’) বলা। কারণ 
এটা নামায আদােয়র জন0 আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা। 



-! আ<াহ সুবহানা: ওয়াতাআলার িনকট সাহায0 ও আpয় >াথJনা পরকােল মুিm 
ও !prÜ লােভর জন0 বড় মাধ0ম হেব। কারণ দয়মায় আ<াহর দােনর !কান 
সীমা-পিরসীমা !নই। !যমন কিব বেলন: 

যখন !কান যুবেকর পেh আ<াহর সাহায0 থাকেব না, 
তখন তার >েচWাই সবJ>থম তার সােথ শ`তা করেব। 

•! জৈনক সালাফ !থেক বিণJত আেছ, িতিন তার ছাeেক িজেÇস করেলন: যখন 
শয়তান !তামার িনকট নাহেক !সৗsযJমিàত কের !দখােব, তখন তুিম িক 
করেব? !স বলল: আিম তার িব[েa িজহাদ করেবা। িতিন বলেলন: এটা !তা 
অেনক দীঘJ। আvা বল !তা, তুিম যিদ একিট বকিরর পােলর িনকট িদেয় গমন 
কর আর তখন তার কুকুরিট !তামােক !ঘউ !ঘউ কের, পথ অিতåম করেত বাঁধা 
!দয়, তখন তুিম িক করেব? !স বলল: আিম তার সােথ লড়াই করেবা এবং 
সবJসাধ0 িদেয় তােক িফরােবা। িতিন বলেলন: এটা দীঘJ হেব। িকo তুিম যিদ 
বকরীর রাখােলর সাহায0 >াথJনা কর, তাহেল !স ই !তামার জন0 যেথW হেব। 
এমিনভােব যখন শয়তােনর কুম{ণা !থেক পিরeাণ পাইেত চাইেব, তখন তার 
সৃিWকতJার িনকট সাহায0 চাইেব। তাহেল িতিনই !তামার জন0 যেথW হেবন এবং 
!তামােক সাহয0 করেবন। 

•! !য সকল িবষয় কW দূর কের: আ<াহর সাহায0 >াথJনা, তার উপর ভরসা করা, 
তার ফায়সালায় সoW থাকা এবং তার তাকদীেরর >িত আôসমপJণ করা। 

•! >িতিট সময় আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা করার >েয়াজনীয়তা: শায়খুল ইসলাম 
বেলন: বাsা আ<াহর ইবাদেতর জন0 ও অcর িOর রাখার জন0 সবJদাই আ<াহর 
িনকট সাহায0 >াথJনা করার মুখােপhী। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ই<া 
িব<াহ। 

•! বাsার আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা, তাওয়া¢ুল করা ও আpয় >াথJনা করা 
আবশ0ক হওয়ার কারণ হল, !যেহতু আ<াহই তােক তার ইবাদেত িনেয়ািজত 
কেরন এবং তার অবাধ0তার িবষয়াবলী !থেক দূের রােখন। আর আ<াহর অনুiহ 
ও সাহায0 ব0িতত িনজ শিmেত !স তা করেত পারত না। কারণ !য িবপদাপেদর 



িতmতা আÑাদন কেরেছ এবং আ<াহর অনুiহ ও দয়া ব0তীত তা >িতহত করেত 
িনেজর অhমতা বুঝেত !পেরেছ, তার অcরই অন0েদর তুলনায় একথার অিধক 
সাh0 িদেব !য, আ<াহর ইবাদত করেত এবং তার অবাধ0তা !থেক দূের থাকেত 
আ<াহর সাহােয0র >েয়াজন হয়। 

•! িতনিট িবষেয় আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা আবশ0ক: 

১. ইবাদতসমূহ সXদােনর ব0াপাের 
২. িনিষa িবষয়সমূহ বজJেনর ব0াপাের 
৩. তাকদীরী িবষয়সমূেহর !hেe সবর করার ব0াপাের। 

•! বাsা অhম: বাsা িনেজ িনেজ এ িবষয়েলা অজJন করেত অhম। িনজ 
>তপালেকর িনকট সাহায0 চাওয়ার !কান িবক^ !নই। আর বাsােক তার Åীনী 
ও দুিনয়াবী সকল কল0েণ সাহায0কারী একমাe আ<াহ। 

•! গভীর >Çাবানী: যােক আ<াহ সাহায0 কেরন, !স ই সাহায0>া£ হয়। আর !য 
আ<াহর হেকর ব0াপাের অবেহলা কের আ<াহ তােক সাহায0 কেরন না। !স হয় 
বিáত। 

•! একািট মারাôক ভুল: অেনক মানুষ !নক আমল ও !নক িনয়0েতর ভরসায় আ<াহ 
!থেক সাহায0 >াথJনা ও তার িনকট মুখােপhীতা ও দীনতা >কাশ করা !থেক 
িবরত থােক। এটা একিট মারাôক ভুল। সকল আ<াহওয়ালা বাsাগণ এ ব0াপাের 
একমত !য, বাsার যত কল0াণ সািধত হয়, তা মূলত আ<াহ তা’আলার 
তাওফীেকই হয়। আর !বিশ !বিশ দু’আ, >াথJনা, সাহায0 চাওয়া এবং !বিশ !বিশ 
মুখােপhীতা ও দুবJলতা >কাশ করার Åারাই আ<াহর তাওফীক লাভ হয়। আর 
এেলার ব0াপাের অবেহলা করেল তাওফীক !থেক বিáত হেত হয়। 

•! কখন !তামার >িত আ<াহর সাহায0 আসেব? ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: যখনই 
বাsা পূণJাq দাসÜ করেব, তখনই আ<াহর পh !থেক তার উপর সেবJাu সাহায0 
আসেব। 

•! আউযু িব<াহ পড়ার মেধ0ও আ<াহর !থেক সাহায0 >াথJনা রেয়েছ: কুরআন পােঠ 
িচcা অজJেনর জন0 আ<াহর িনকট সাহায0 চাওয়ার একিট নমুনা হল: কুরআন 



পাঠকারীর জন0 আউযু িব<াহ বলা এবং সূরার [েত িবসিম<াহ বলার িবধান 
!দওয়া হেয়েছ। এেত কুরআন পােঠ- িবেশষত: !য সূরািট এখন পড়ার ইvা 
করেছ, তার মেধ0- িচcা অজJেনর জন0 আ<াহর !থেক সাহায0 >াথJনা অcভূJm 
রেয়েছ। 

•! দুআর মেধ0ও আ<াহর !থেক সাহায0 >াথJনা অcভূJm রেয়েছ: দু’আর মেধ0 আ<াহ 
!থেক সাহায0 >াথJনাও অcভূJm। এটা সবJ িবষেয় ও সব সময় কাম0। এটার 

অিধক [েÜর কারেণই আমরা নামােযর >িত রাকােত তার পুনরাবৃিw কির- ( 
rوإِي+اك! ن!س(ت!ع?ني rدrإِي+اك! ن!ع(ب ). আর বাsার জন0 !কান িকছুই আ<াহর সাহায0 ছাড়া 
করা সìব নয়। !য এর !থেক বিáত হয়, !স ব0াথJ ও hিতi= হেব। 

 

সুdাহর উপর আমল করার আiহ 

আ<াহ তা’আলা বেলন: 

( ه! و!الْي!و(م! الَْآخ?ر! و!ذَكَر! اللَّه! لَقَد( كَانَ لَكُم( ف?ي ر!سrولِ اللَّه? أُس(و!ةٌ ح!س!ن!ةٌ ل?م!ن( كَانَ ي!ر(جrو اللَّ
  كَث?ري}ا

“িনäয়ই !তামােদর জন0 আ<াহর রাসূেলর মােঝ উwম আদশJ রেয়েছ, যারা আ<াহ ও 
পরকােলর >িত আশা রােখ এবং !বিশ !বিশ আ<াহেক îরণ কের।”  

ইমাম সা’দী রহ: বেলন: আদশJ দুই >কার: উwম আদশJ, মs আদশJ। 

উwম আদশJ রেয়েছ রাসূলু<াহ সা: এর মােঝ। !য তার আদশJ iহণ করল, !স এমন 
পেথ চলল, যা তােক আ<াহর িনকট সLান লােভর পেথ িনেয় যােব। আর তা হেv 
িসরােত মু=াকীম। 



আর এই উwম আদেশJর পেথ চলেত পাের এবং চলার তাওফীক !দওয়া হয় একমাe 
!সই ব0িmেক, !য আ<াহ ও পরকাল কামান কের। কারণ তার ঈমান, তার !খাদাভীিত, 
তার >িতদান লােভর আশা ও তার শাি=র ভয়ই তােক রাসূলু<া সা: এর আদশJ iহণ 
করেত উaুaু কের। 

রাসূলূ<াহ সা: ব0তীত অন0 কােরা আদশJ, যা রাসূলু<াহ সা: এর আদেশJর িবেরাধী, তা 
মs আদশJ। !যমন রাসূলগণ যখন কােফরেদরেক তােদর আদশJ iহণ করেত আùান 
করেতন, তখন তারা বলত: 

 (إِن+ا و!ج!د(ن!ا آب!اَءن!ا ع!لَى أُم+ةÄ و!إِن+ا ع!لَى آثَارِه?م( مrه(ت!دrونَ)

“িনäয়ই আমরা আমােদর িপতৃপু[ষেদরেক একিট মতাদেশJর উপর !পেয়িছ, আমরা 
তােদর পদা´ই অনুসরণ করেবা।” 

•! সুdাহেক আকেড় ধরা িকেসর >মাণ? সুdাহর >িতপh অেনক হওয়া সেwও 
সুdাহ আকেড় ধরা মােনই ঈমােনর সত0তা, দৃঢ়তা এবং আ<াহর ব0াপাের !কান 
িনsুেকর িনsার ভয় না করা। যার িনকট আ<াহর রাসূেলর সুdাহর পথ ¶W 
হেয় যায়, তার জন0 মানুেষর কারেণ তা !ছেড় !দওয়া xবধ নয়। 

•! িনäয়ই সুdাহ আকেড় ধরা মুিm ও সফলতার >মাণ, !সৗভাগ0 ও কৃতকাযJতার 
িনদশJন, আ<াহ পােকর তাওফীক ও িদকিনেদJশনা লােভর ইিqত এবং িবজয় ও 

কল0ােণর আলামত। আ<াহ তা’আলা বেলন: ( َف )فَقَد rولَهrط?عِ اللـه و!ر!سrاز! و!م!ن( ي
 । “আর !য আ<াহ ও তার রাসূেলর আনুগত0 করেব, !স িনäয়ই( فَو(ز}ا ع!ظ?يم}ا

মহা সফলতা লাভ করেব।” 
•! সুdাহর উপর আমলই মুিm: 

ইমাম যুহরী রহ: বেলন: পূবJবতJী আেলমগণ বলেতন: সুdাহ আকেড় ধরাই মুিm। 

ইমাম মােলক রহ: বেলন: সুdাহ হল নূেহর তরী, !য তােত আেরাহন করেব, !স 
মুিm পােব আর !য িপছেন !থেক যােব !স ডুবেব। 



•! !য সুdাহর উপর আমল কের, তার পুরtার: 

১- মুিমন বাsার জন0 আ<াহর ভালবাসা: !যমন হাদীেস কুদসীেত এেসেছ, বণJনা 
কেরেছন ইমাম বুখারী রহ:। “... বাsা নাওয়ােফেলর মাধ0েম অব0াহতভােব আমার 
িনকটবতJী হেত থােক, একপযJােয় আিম তােক ভালেবেস !ফিল। আর যখন আিম 
তােক ভালবািস, তখন আিম তার কান হেয় যাই, যার মাধ0েম !স েন...। 
২- সবJদা নাওয়ােফেলর ব0াপাের য¨বান হেল তা ফরেজর ঘাটিতসমূেহর 
hিতপূরণ কের। 
৩- সুdাহর >িত আমলকারী তার অনুকরণকারীর সওয়াবও লাভ কের, যা উm 
ব0িmর সওয়ােবও !কানGপ ঘাটিত কের না। এটা বিণJত হেয়েছ ইমাম মুসিলম 
রহ: এর একিট হািদেস। তােত রেয়েছ, রাসূলু<াহ সা: বেলন: !য ইসলােমর মেধ0 
একিট উwম সুdাহর >চলন ঘটায়, !স তার িনেজর >িতাদানও লাভ কের এবং 
!য তার উপর আমল কের, তার >িতদানও লাভ কের। আর এটা তােদর 
>িতদােনও !কানGপ ঘাটিত কের না। (বণJনা কেরেছন ইমাম আহমাদ ও মুসিলম 
রহ:) 

•! সুdাহ বা=বায়েন উচু িহLত: ইমাম আহমাদ রহ: বেলন: আিম রাসূলু<াহ !থেক 
!য হািদসিটই বণJনা করতাম, তার উপর িনেজ আমল করতাম। 

•! ইমাম আহমাদ রহ: !ফৎনার সময় িতন িদন ইবরাহীম ইবেন হানীর ঘের 
আôেগাপন কের িছেলন। তারপর িতিন !সখান !থেক !বর হেয় আেরক Oােন 
িগেয় আôেগাপন করার জন0 পীড়াপীিড় [ করেলন। িতিন বলেলন: রাসূলু<াহ 
সা: !হরা হায় িতন িদন আôেগাপন কেরন, তারপর !সখান !থেক >Oান কেরন। 
তাই আমার জন0 !শাভনীয় নয় !য, আিম সাvেsর সময় রাসূলু<াহ সা: এর 
অনুসরণ করেবা আর সংকেটর সময় তার অনুসরণ !ছেড় িদেবা। 

•! সুdাহর >িত য¨শীলতার একিট উদাহরণ: আ7ুর রহমান ইবেন আিব লায়লা 
আলী ইবেন আিব তািলব রা: !থেক বণJনা কেরন, আলী রা:  বেলন: ফােতমা 
রাসূলু<াহ সা: এর িনকট এেস একিট খােদেমর আেবদন করল। রাসূলু<াহ সা: 
বলেলন: আিম িক !তামােক এর !থেক উwম িবষয় বেল িদব? তুিম ঘুেমর সময় 
!তিeশ বার সুবহানা<াহ, !তিeশ বার আলহামদু িল<াহ ও !চৗিeশ বার আ<া: 



আকবার পাঠ করেব। (অত:পর বণJনাকারী সুিফয়ান বেলন: একিট হল !চৗিeশ 
বার) (আলী রা: বেলন) এরপর কখেনা আিম তা ছািড়িন। বলা হল: িস≠ফীেনর 
যুেaর রাতও না? িতিন বলেলন: িস≠ফীেনর যুেaর রাতও না। (বণJনা কেরেছন 
ইমাম বুখারী রহ:) 

•! সুdাহ অনুসরেণর ফলসমূহ: 

১- সুdাহর অনুসরণ ইবাদত কবুেলর শতJ। 
সুিফয়ান রহ: বেলন: আমল ব0িতত কথা iহণেযাগ0 নয়। আর িনয়0ত ব0তীত 
কথা, আমল !কানটাই সিঠক নয়। আর কথা, আমল ও িনয়0ত রাসূলু<াহ সা:এর 
সুdাহর অনুসরণ ব0তীত সিঠক নয়। 
২- সুdাহর অনুসরণ ইসলােমর >ধান দু’িট মূলনীিতর একিট। মূলনীিত দু’িট 
হেv: 

ইখলাস -  ইবাদত ধুই আ<াহর জন0 করাই হেv বাsার ঈমান ও 
‘লা ইলাহা ই<া<াহ’ সােhর মূলকথা। 
সুdাহর অনুসরণ - রাসূলু<াহ সা: এর আদেশJর অনুসরণ করা হেv 
বাsার ঈমান ও মুহাLাদ সা: !ক আ<াহর রাসূল বেল সাh0 !দওয়ার 
মূলকথা। 

৩- সুdাহর অনুসরণ জাdােত >েবেশর মাধ0ম: এর >মাণ রাসূলু<াহ সা:এর এই 
হাদীস- আমার সকল উLত জাdােত >েবশ করেব, তেব যারা অÑীকার কের। 
সাহাবীগণ বলেলন: !হ আ<াহর রাসূল! যারা অÑীকার কের, তারা কারা? 
রাসূলু<াহ সা: বলেলন: যারা আমার অনুসরণ করেব, তারা জাdােত >েবশ করেব 
আর যারা আমার অবাধ0তা করেব, তারাই অÑীকার করল। (বণJনা কেরেছন ইমাম 
বুখারী রহ:) 
৪- সুdাহর অনুসরণ আ<াহর ভালবাসার দিলল: এর >মাণ আ<াহর বাণী-  

لَكُم( ذُنrوب!كُم( واللـه  إن كُنتrم( تrح?بÜونَ اللـه فَات+بِعrونِي يrح(بِب(كُمr اللـه و!ي!غ(ف?ر( قُلْ )
áر+ح?يم áغَفُور ) 



“বল, !তামরা যিদ আ<াহেক ভালবােসা, তেব আমােক অনুসরণ কেরা, তেবই 
আ<াহ !তামােদরেক ভালবাসেবন এবং !তামােদর নাহসমূহ hমা কের িদেবন। 
আর আ<াহ hমাশীল ও দয়াশীল।” 

৫- সুdাহর অনুসরণ তাকওয়ার িনদশJন: আ<াহ তা’আলা বেলন: (  ذَل?ك! و!م!ن
 এটাই িনেদJশ। আর !য আ<াহর“ .( يrع!ظِّم( ش!ع!ائ?ر! اللـه فَإن+ه!ا م?ن ت!قْو!ى القُلُوبِ
>তীকসমূহেক সLান কের, এটা (তার) অcেরর তাকওয়ারই বিহ:>কাশ।” 
‘শাআই[<াহ’ বা আ<াহর >তীকসমূহ হল: আ<াহর আেদশ-িনেষধ ও তার Åীেনর 
>কাশ0 িনদশJনসমূহ। আর এর সেবJাu ও সবJ>ধান হল রাসূলু<াহ সা: এর সুdাহ 
ও তার আিনত শরীয়েতর অনুসরণ করা। 

  



 

 ( فاذكروين أذكركم )
“!তামরা আমােক îরণ কেরা, তাহেল আিমও !তামােদরেক îরণ করেবা।” 

 

ইমাম তবারী রহ: বেলন: অথJাৎ !হ মুিমনগণ! !তামরা আমার আেদশ-িনেষধ !মেন 
চলার মাধেম আমােক îরণ কর, তাহেল আিমও আমার রহমত ও hমার মাধ0েম 
!তামােদরেক îরণ করেবা। 

আ<ামা সা’দী রহ: বেলন: আ<াহ তা’আলা তার িযিকেরর আেদশ কেরেছন আর এর 
জন0 সেবJাwম >িতদােনর ওয়াদা কেরেছন। তা হেলা !য তােক îরণ করেব, িতিনও 
তােক îরণ করেবন। আ<াহ তা’আলা তার রাসূেলর ভাষায় বেলন: 

 من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم

“!য মেন মেন আমােক îরণ কের, আিমও তােক মেন মেন îরণ কির আর !য !কান 
মজিলেস আমােক îরণ কের, আিম তােক তােদর !থেক উwম মজিলেস îরণ কির।” 

•! আ<াহর সেবJাwম িযকর হল, যােত অcর ও যবান এক হয়: এমন িযকেরর Åারাই 
আ<াহর পিরচয়, ভালবাসা ও অিধক সওয়াব লাভ হয়। িযকরই কেরর মূল। 
একারেণই আ<াহ তা’আলা িবেশষভােব এটার >িত আেদশ কেরেছন আর তারপর 

সাধারণভােব কেরর আেদশ কেরেছন: وا ل?يrو!اش(كُر “এবং আমার কৃতÇতা 
>কাশ কর।” 



•! আ<াহ তা’আলা বেলন:  ?وا اللـه ذ?كْر}ا كَثrوا اذْكُرrه!ا الَّذ?ين! آم!نÜي!ا أَي rوهrحAري}ا و!س!ب
 হ ঈমানদারগণ! !তামরা আ<াহেক !বিশ !বিশ îরণ কেরা এবং!“ بrكْر!ةً و!أَص?يلًا

সকাল-সñা তার তাসবীহ পাঠ কর।” 
•! নবী সা: >িতিট সময় আ<াহেক îরণ করেতন। 
•! ঈসা আ: !থেক বিণJত: িতিন বেলন: !তামরা আ<াহর িযকর ছাড়া !বিশ কথা বেলা 

না। কারণ তােত অcর শm হেয় যায়। 
•! !তামার ঘরেক আ<াহর িযকেরর Oান বানাও। রাসূলু<াহ সা: বেলন: !য ঘের 

আ<াহর িযকর করা হয়, আর !য ঘের তার িযকর করা হয় না, উভয় ঘেরর 
দৃWাc হল জীিবত ও মৃেতর ন0ায়। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম রহ:) 
সুতরাং ঘরেক অবশ0ই সবJ>কার িযকেরর Oান বানােনা উিচত। চাই অcেরর 
িযকর !হাক বা যবােনর !হাক, অথবা নামায, কুরআন িতলাওয়াত, ইলেম শরয়ীর 
আেলাচনা, ধমJীয় িকতাব পাঠ বা উপকারী ক0ােসট pবণ !হাক। 
আজ কত মুসিলেমর ঘর আ<াহর িযকর না থাকার কারেণ মৃত। বরং !সেলার 
অবOা হল, সবJদা শয়তােনর বািশ, গান, বাজনা, গীবত, !চাগলেখারী, অপবাদ 
ইত0ািদই চলেত থােক। আ<াহই আpয়! িতিনই ভরসা! 
আর সবJ>কার নাহ ও অন0ােয়র !কsOেল পিরণত হওয়ার কথা আর িক 
বলেবা! !যমন অৈবধ !মলােমশা, গাইের মাহরাম িনকটôীয় বা >িতেবশেদর মেধ0 
যারা ঘের ঢুেক যায় তােদর সামেন >কাশ হওয়া ইত0ািদ। 
!য ঘেরর এ অবOা, তােত !ফেরশতা >েবশ করেব িকভােব!? তাই আ<াহ 
আপনােদর >িত রহম ক[ন! আপনারা িনেজরেদর ঘরেলােক সবJ>কার 
আ<াহর িযকর Åারা আবাদ ক[ন। 

•! সালােমর মেধ0 আ<াহর িযকর রেয়েছ। মুজািহদ রহ: বেলন: ইবেন ওমর রা: 
আমার হাত ধের আমােকসহ বাজাের !যেতন। িতিন বলেতন, আিম বাজাের যাই, 
িকo আমার !কান >েয়াজন !নই। ধু এ জন0 যাই, যােত আিম অেনক !লাকেক 
সালাম িদেত পাির এবং আমােকও অেনেক সালাম !দয়। এেত আিম একিট িদেয় 



১০ িট লাভ কির। !হ মুজািহদ! সালাম একিট আ<াহর নাম। তাই !য !বিশ !বিশ 
সালাম িদল, !স !বিশ !বিশ আ<াহর িযকর করল। 
তুিম িক অনুভব কেরেছা, যখন তুিম !তামার মুসলমান ভাইেদরেক সালাম দাও, 
তখন তুিম আ<াহর িযকর করেছা? 

•! মহা উপকারী একিট Çাতব0: জৈনক আেলম বেলন: কথা ও কােজর [েত 
আ<াহর িযকর করা হেv ঘৃণা !থেক ভালবাসা ও পথ±Wতা !থেক !হদায়াত 
লােভর ন0ায়। 

•! আ<াহর িযকেরর মেধ0 রেয়েছ ১০০ উপকারীতা: ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: 
আ<াহর িযকেরর মেধ0 একশ’রও অিধক উপকারীতা রেয়েছ। িযকর আ<াহেক 
সoW কের, শয়তানেক িবতািড়ত কের, !পেরশানী দূর কের, িরিযক বৃিa কের, 
আ<াহর ভয় ও Ñাদ সৃিW কের, আ<াহর ভালবাসা সৃিW কের, যা ইসলােমর 
>াণ...। 

•! জাdােতর >াসাদসমূহ িকভােব িনমJাণ করা হয়? ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: 
জাdােতর >াসাদসমূহ িনমJাণ করা হয় িযকেরর Åারা। িযকরকারী যখন িযকর 
থািমেয় !দয়, তখন !ফেরশতাগণ িনমJাণকাজও থািমেয় !দন। 

•! িনফাক !থেক িনরাপwা: ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: !বিশ !বিশ আ<াহর িযকর 
িনফাক !থেক িনরাপwা !দয়। কারণ মুনািফকরা আ<াহর িযকর কম কের। 

 

™দেয়র সvতা বা উদারতা 

আ<াহ তা’আলা বেলন: 

 ا الَّذ?ين! س!ب!قُون!ا بِالْإِمي!ان? و!لَا ت!ج(ع!لْو!الَّذ?ين! ج!اُءوا م?ن( ب!ع(د?ه?م( ي!قُولُونَ ر!ب+ن!ا اغْف?ر( لَن!ا و!ل?إِخ(و!انِن!
áر!ح?يم áوا ر!ب+ن!ا إِن+ك! ر!ُءوفrا ل?لَّذ?ين! َآم!نîف?ي قُلُوبِن!ا غ?ل 



“এবং যারা তােদর পের এেসেছ, যারা বেল, !হ আমােদর >িতপালক! hমা কর 
আমােদরেক এবং আমােদর !সই সব ভাইেদরেকও, যারা আেগ ঈমান এেনেছ এবং 
আমােদর অcের ঈমানদারেদর >িত !কান িহংসা-িবেÅষ !রেখা না। !হ আমােদর 
>িতপালক! তুিম অিত মমতাবান, পরম দয়ালু।” 

•! ™দেয়র সvতার অথJ: ™দেয়র সvতা Åারা উেzশ0 হল, অcের িহংসা, িবেÅষ ও 
ঘৃণা না থাকা।  

•! Ñv ™দেয়র অিধকারী কারা? রাসূলু<াহ সা: বেলন: সবJেpr মানুষ হল, >েত0ক 
Ñv ™দেয়র অিধকারী ও সত0ভাষী !লাক। সাহাবীগণ বলেলন: সত0ভাষী !তা 
আমরা বুিঝ, িকo Ñv ™দয় Åারা িক উেzশ0? িতিন বলেলন: আ<াহভী[ ও 
পূত-পিবe মন, যােদর মােঝ অবাধ0তা, জুলুম, িহংসা-িবেÅষ ইত0ািদ !নই। (বণJনা 
কেরেছন ইমাম ইবেন মাজাহ) 

•! জাdােতর সেবJাwম রা=া: কািসম আলজুয়ী বেলন: জাdােতর সেবJাwম পথ হল 
™দেয়র Ñvতা। 

•! ™দেয়র সvতার জন0 আ<াহর িনকট দু’আ করা: রাসূলু<াহ সা: এর একিট দু’আ 
িছল: !হ আ<াহ! আমার অcেরর আেåাশ দূর কেও দাও। আর িতরিমযী রহ: 
এর বণJনায় এেসেছ এভােব: “!হ আ<াহ আমার  বুেকর আেåাশ দূর কের দাও। 
এিট একিট অিত উdত xবিশW0, খুব কম !লাকই এেত ণাি|ত হেত পাের। 
কারণ মেনর জন0 এটা বড় কিঠন !য, !স তার ÑাথJ !থেক মুm হেয় যােব, তার 
অিধকার !ছেড় িদেব। অপর িদেক !বিশরভাগ মানুেষর মােঝই জুলুম ও 
সীমালßন !দখা যােv। তাই !য মানুেষর জুলুম, অÇতা ও সীমালßনেক 
উদারতার Åারা মুকােবলা কের, তার মেsর !মাকােবলায় মs >কাশ কের না, 
তার উপর িহংসা কের না, !স উdত ও মহান চিরেeর উu=র লাভ কের। এটা 
মানুেষর মােঝ দু≤লJভ ও দু≥াপ0। িকo যােদর জন0 আ<াহ সহজ কেরেছন তােদর 
জন0 সহজ। ইহা একমাe তারাই লাভ কের, যারা xধযJশীল। ইহা একমাe তারাই 
লাভ কের, যারা মহা !সৗভাগ0বান। 



•! জাdাতীেদর xবিশW0: সুতরাং একজন মুসিলমেক অবশ0ই িনেজেক উদারতা ও 
িভতেরর সvতার িশhা িদেত হেব। এটা হেv জাdাতীেদর xবিশW0। আ<াহ 
তা’আলা বেলন: 

 (و!ن!ز!ع(ن!ا م!ا ف?ي صrدrورِه?م( م?ن( غ?لٍّ إِخ(و!ان}ا ع!لَى سrرrرٍ مrت!قَابِل?ني!)

“তােদর অcের !য িহংসা-িবেÅষ থাকেব, তা দূর কের িদব। তারা ভাই-ভাই Gেপ 
মুেখামুখী হেয় উচু আসেন আসীন হেব।” 

•! !যসকল িবষয় ™দেয়র সvতা আনয়েন সাহায0 কের: 

১- ইখলাস - ইখলাস হেv আ<াহর িনকট যা আেছ তার জন0 লালািয়ত হওয়া 
আর দুিনয়া ও তার চাকিচক0 !থেক িনরাসm হওয়া। 
২- আ<াহ !য ব¥ন কেরেছন তােত সoW হওয়া। ইবনুল কািয়0ম রহ:বেলন: 
আ<াহর ব¥েন সoিW ™দেয় সvতার Åার খুেল !দয়। তা অcরেক !ধাঁকা, 
>তারণা ও িহংসা !থেক মুm ও পিরa কের। আর !কউ আ<াহর িনকট মুm 
অcর িনেয় আসা ব0তীত আ<াহর আযাব !থেক মুিm পােব না। আর আ<াহর 
!åাধ ও অসoিWর সােথ ™দেয়র সvতা অসìব। যখনই বাsা আ<াহর ব¥েন 
সবJািধক সoW থাকেব, তখন তার ™দয়ও তত !বিশ মুm পিরa হেব। তাই 
!কউ আ<াহর িকতােব িচcা করেল !দখেত পােব, আ<াহ তা’আলা পূত-পিবe 
™দেয়র অিধকারী !লাকেদর জন0 িক >®ত কের !রেখেছন। আ<াহ তা’আলা 
যথাযথভােব অনুসরণকারীেদর ব0াপাের বণJনা কেরেছন !য, তােদর একিট দু’আ 
থাকেব, !যন আ<াহ তােদর অcের ঈমানদারেদর ব0াপাের িবেÅষ না রােখন। 
৩- কুরআন পাঠ ও তােত িচcা করা: এটাই সকল !রােগর িচিকৎসা। আর বিáত 
!সই, !য আ<াহর িকতােবর িচিকৎসা iহণ কের না। আ<াহ তা’আলা বেলন: 
 বল, ইহা ঈমানদারেদর জন0 পথ>দশJক ও“ (قُلْ هrو! ل?لَّذ?ين! َآم!نrوا هrد}ى و!ش?فَاٌء)

িচিকৎসা।” 
৪- িহসাব ও শাি=েক îরণ করা: ( ت?يدáم!ا ي!لْف?ظُ م?ن( قَو(لٍ إِلَّا لَد!ي(ه? ر!ق?يبá ع! ) “মানুষ 
!য কথাই উuারণ কের, তার জন0 একজন >হরী িনযুm আেছ, !য সদা >®ত।”  



!স !য কথাই বেল, >িতিট কথার সুতরাং !য িনিäতভােব িবóাস কের !য, তােক 
>েত0কিট িবষেয় িজেÇস করা হেব এবং িহসাব !নওয়া হেব, তার িনকট দুিনয়া 
তুv হেয় যােব, দুিনয়ার সব িবষয় !থেক !স িনরাসm হেয় যােব এবং ঐ সকল 
কাজ করেত থাকেব, যা তােক আ<াহর িনকট উপকৃত করেব।  
৫- দুআ: মুসিলেমর জন0 আবশ0ক, িনেজর জন0ও এই দু’আ করা এবং তার 
মুসিলম ভাইেদর জন0ও এই দু’আ করা- 

ين! س!ب!قُون!ا بِاإلمي!ان و!الَ و!الذِّين! ج!آُءو م?ن ب!عد?ه?م ي!قُولُونَ ر!ب!ن!ا اغف?ر لَن!ا و!إلخو!انِن!ا الّذ?
وبِن!ا غ?الً ل?لّذ?ين! َءام!نrوا ر!ب!ن!ا إنùك! ر!ُءوفá رùح?يمت!جع!ل يف قُلُ   

“এবং যারা তােদর পের এেসেছ, যারা বেল, !হ আমােদর >িতপালক! hমা কর 
আমােদরেক এবং আমােদর !সই সব ভাইেদরেকও, যারা আেগ ঈমান এেনেছ 
এবং আমােদর অcের ঈমানদারেদর >িত !কান িহংসা-িবেÅষ !রেখা না। !হ 
আমােদর >িতপালক! তুিম অিত মমতাবান, পরম দয়ালু।” 
৬- সুধারণা করা এবং মানুেষর কথা ও অবOােক উwম !hেe >েয়াগ করা। 
আ<াহ তা’আলা বেলন: 

   الظَّنِّ إِثْمáي!ا أَيÜه!ا الَّذ?ين! َءام!نrوا اج(ت!نِبrوا كَث?ري}ا مّ?ن! الظَّنِّ إِنَّ ب!ع(ض!
“!হ ঈমানদারগণ! অেনক রকম অনুমান !থেক !বঁেচ থাক। িনäয়ই !কান !কান 
অনুমান নাহ।” 
ওমর রা: বেলন: যখন তুিম অসংখ0 ভাল >েয়াগেhe পাও, তখন !তামার মুসিলম 
ভাইেয়র !কান কথােক মs !hেe >েয়াগ করেব না। 
৭- সালােমর >সার করা: আবু :রায়রা রা: !থেক বিণJত, রাসূলু<াহ সা: বেলন: 
!তামরা ততhণ পযJc জাdােত >েবশ করেত পারেব না, যতhণ না ঈমান আনয়ন 
করেব, আর ততhণ পযJc ঈমানদার হেত পারেব না, যতhণ না পর¶ের 
পর¶রেক ভালবাসেব। আিম িক !তামােদরেক এমন িজিনস বেল িদব না, যা 
!তামােদর পর¶েরর মােঝ ভালবাসা সৃিW করেব? !তামরা সালােমর >সার 
ঘটাও। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম) আিম[ল মুিমনীন ওমর ইবনুল খাwাব 
রা: বেলন: িতনিট িজিনস !তামার >িত !তামার ভাইেয়র ভালবাসা সৃিW করেব। 



সাhােত >থেম তােক সালাম িদেব, মজিলেস তার জন0 জায়গা কের িদেব এবং 
তােক তার সবেচেয় পছsনীয় নােম ডাকেব। 
৮- মুসলমানেদর জন0 কল0াণেক ভালবাসা: আনাস রা: !থেক বিণJত, িতিন 
রাসূলু<াহ সা: !থেক বণJনা কেরন, রাসূলু<াহ সা: বেলন: !সই সÖার শপথ! যার 
হােত আমার >াণ! !কউ ততhণ পযJc মুিমন হেত পারেব না, যতhণ না তার 
>িতেবশীর জন0 অথবা (বেলেছন) তার ভাইেয়র জন0 ঐ িজিনসই পছs করেব, 
যা িনেজর জন0 পছs কের। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম রহ:) 

•! মুসলমানেদর জন0 কল0াণেক ভালবাসার অন0তম একিট কাজ হল তােদর জন0 
দু’আ করা: ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: !যমিনভােব !স পছs কের, তার মুসিলম 
ভাই তার জন0 দু’আ ক[ক, !তমিনভােব তারও উিচত তার মুসিলম ভাইেয়র জন0 
দু’আ করা। তাই সবJদাই এই দু’আ করেত থাকেব- !হ আ<াহ! আমােক, আমার 
িপতামাতােক এবং সম= মুসিলম, মুসিলমা ও মুিমন-মুিমনােক hমা কের দাও। 
আমােদর জৈনক সালাফ >েত0েকর জন0 এই দু’আ সবJদা করা পছs করেতন। 

আিম আমােদর শায়খ ইবেন তাইিময়ােক এই দু’আিট আেলাচনা করেত েনিছ 
এবং িতিন এর অেনক ফযীলত ও উপকারীতা বণJনা কেরেছন, যা এখন আমার 
মেন !নই। িতিন >ায়ই এটা বলেতন। আিম তােক একথাও বলেত েনিছ !য, 
দুই িসজদার মাঝখােনও এটা বলা জােয়য আেছ। 

•! িনমJল অcর: ইবনুল আরাবী বেলন: অcর িবেÅষী, িহংসুক, আôগবJী বা অহংকারী 
হেয়ও িনমJল বা িনেভJজাল হেত পাের না। রাসূল সা: ঈমােনর জন0 শতJ কেরেছন, 
তার ভাইেয়র জন0ও তাই ভালবাসেত হেব, যা িনেজর জন0 ভালবােস। 

ইবেন িসরীন রহ: !ক িজেÇস করা হল: িনমJল অcর িক? িতিন বলেলন: আ<াহর 
জন0 তার সৃিWর ব0াপাের কল0াণ কামনা করা। 

শায়খুল ইসলাম বেলন: Ñv ও >শংিসত ™দয়হল, যা ধু ভাল চায়, মs চায় 
না। আর তার মেধ0 পূণJাqতা হল ভাল মs !বাঝা। !য মsটা !বােঝ না, তার 
মােঝ `িট আেছ। !স >শংিসত নয়। 



•! গীবত-অপবাদ না !শানা এবং তােত িল£ ব0িmেদর >িতবাদ করা। যােত 
কের সকল মানুষ খািট মেনর হেয় যায়। 

•! ™দেয়র সvতার কেয়কিট িচwাকষJক নমুনা: ফযল ইবেন আয়0াশ বেলন: 
আিম ওহাব ইবেন মুনািNেহর িনকট বসা িছলাম। ইত0বেসর তার িনকট 
এক ব0m আসেলা। !স বলল: আিম অমুেকর িনকট িদেয় যাওয়ার সময় 
!দখলাম !স আপনােক গািল িদেv। িতিন !åাধাি|ত হেয় বলেলন: শয়তান 
িক !তামােক ছাড়া !কান খবরদাতা !পল না? তারপর আিম !সখান !থেক না 
উঠেতই উm গািলদানকারী !লাকিট !সখােন আসল। !স ওহাবেক সালাম 
িদল। িতিন উwর িদেয় হাত বািড়েয় মুসাফাহা করেলন এবং তােক তার 
পােশ বসােলন। 

•! সুিফয়ান ইবেন িদনার বেলন: আিম আলী রা: এর একজন শীষ0 আবু বিশরেক 
বললাম: আমােক আমােদর পূবJবতJীেদর আমল সXেকJ িকছু বল !তা। িতিন 
বলেলন: তারা কম আমল করেতন, িকo অিধক িবিনময় লাভ করেতন। 
আিম বললাম এটা !কন? িতিন বলেলন: কারণ তােদর ™দয় Ñv িছল। 

•! যায়দ ইবেন আসলাম বেলন: আবু দুজানা রা: এর মুমূষJ অবOায় তার িনকট 
যাওয়া হল। তখন তার !চহারা লাল বণJ ধারণ কেরিছল। তােক বলা হল, 
ব0াপার িক, আপনার !চহারা লাল বণJ ধারণ করেছ !কন? িতিন বলেলন: 
আিম যত আমল কেরিছ, তার মেধ0 আমার দু’িট আমল অেপhা ভারী আর 
িকছু পাইিন: 
-! তার একিট হল, আিম অনথJক কথাবাতJা বলতাম না।  
-! আেরকিট হল, আমার অcর মুসলমানেদর জন0 িনেভJজাল ও Ñv িছল। 

 

  



 

 حـي عـلـى اجلـهاد
িজহােদর িদেক আস 

আ<াহ তা’আলা বেলন: 

ابٍ أَل?يمٍ تrؤ(م?نrونَ باللـه ي!ا أَيÜه!ا الَّذ?ين! َآم!نrوا ه!لْ أَدrلُّكُم( ع!لَى ت?ج!ار!ةÄ تrن(جِيكُم( م?ن( ع!ذَ
م( ذَل?كُم( خ!ي(رá لَكُم( إِنْ كُن(تrم( يلِ اللـه بِأَم(و!ال?كُم( و!أَن(فُِسكُو!ر!سrول?ه? و!تrج!اه?دrونَ ف?ي س!بِ

ا الْأَن(ه!ارr و!م!س!اك?ن! طَيAب!ةً ف?ي ت!ع(لَمrونَ ي!غ(ف?ر( لَكُم( ذُنrوب!كُم( و!يrد(خ?لْكُم( ج!ن+اتÄ ت!ج(رِي م?ن( ت!ح(ت?ه!
rالْع!ظ?يم rذَل?ك! الْفَو(ز Äج!ن+ات? ع!د(ن 

“!হ মুিমনগণ! আিম িক !তামােদরেক এমন এক ব0বসােয়র সñান িদব, যা 
!তামােদরেক য{ণাময় শাি= !থেক রhা করেব? (তা এই !য) !তামরা আ<াহ ও তার 
রাসূেলর >িত ঈমান আনেব এবং !তামােদর সXদ ও জীবন Åারা আ<াহর পেথ 
িজহাদ করেব। এটা !তামােদর পেh !pয়, যিদ !তামরা উপলি� কেরা। এর ফেল 
আ<াহ !তামােদর পাপরাশী hমা করেবন এবং !তামােদরেক >েবশ করােবন এমন 
উদ0ােন, যার তলেদেশ নহর >বািহত থাকেব এবং এমন উৎকৃW বাসগৃেহ, যা Oায়ী 
জাdােত অবিOত। এটাই মহা সাফল0।” 

িজহাদ হল জাdােতর সংিh£ পথ। হাসান বসরী রহ: বেলন: >েত0কিট পেথরই একিট 
সংিh£ পথ আেছ। আর জাdােতর সংিh£ পথ হল িজহাদ। 

•! অত0াবশ0কীয় ভালবাসার আলামত: শায়খুল ইসলাম বেলন: যার মধ0 িজহােদর 
!>রণা !নই, িনঘJাত !স আবশ0কীয় ভালবাসার দািব আদায় করল না। তার মেধ0 
িনফাক রেয়েছ। !যমনটা আ<াহ তা’আলা বেলন: 



سهم يف نوا باللـه ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفإمنا املؤمنون الذين آم
 سبيل اللـه أولئك هم الصادقون

“মুিমন !তা তারা, যারা আ<াহ ও তার রাসূলেক অcর িদেয় Ñীকার কেরেছ, 
তারপর !কানও সেsেহ পেড়িন এবং তােদর জান-মাল িদেয় আ<াহর পেথ িজহাদ 
কেরেছ। তারাই !তা সত0বাদী।” 

•! িজহােদর মেধ0 রেয়েছ দুিনয়া ও আিখরােতর কল0াণ: শায়খুল ইসলাম বেলন: 
!জেন রাখ, িজহােদর মেধ0 রেয়েছ দুিনয়া ও আিখরােতর যাবতীয় কল0াণ। আর 

তা বজJেনর মেধ0 রেয়েছ Äংস। আ<াহ তা’আলা তার িকতােব বেলন: (  قل هل
 বল, !তামরা !তা আমােদর ব0াপাের দু’িট“ ( تربصون بنا إال إحدى احلسنيني
কল0ােণর !যেকান একিটর অেপhায়ই আেছা, xব িক?” 

অথJাৎ হয়ত িবজয় ও সফলতা নতুবা শাহাদাত ও জাdাত। সুতরাং মুজািহদেদর 
মেধ0 যারা !বঁেচ থােকন, তারা সLািনত হেয় !বঁেচ থােকন। তােদর জন0 আেছ 
দুিনয়াবী >িতদান এবং পরকালীন মহা কল0াণ। আর যারা মারা যান বা িনহত হন 
তােদর গcব0 জাdাত। 

•! শহীদেদর !pr xবিশW0বলী: রাসূলু<াহ সা: বেলন: আ<াহর িনকট শহীেদর জন0 
ছয়িট xবিশW0 রেয়েছ: ১. তােক তার রেmর >থম !ফাটা পতেনর সােথ সােথ 
hমা কের !দওয়া হয় এবং জাdােত তার বাসOান !দখােনা হয়। ২. কবেরর 
আযাব !থেক মুিm !দওয়া হয়। ৩. িকয়ামেতর মহা eাস !থেক িনরাপদ রাখা 
হয়। ৪. তার মাথায় গাìীেযJর মুকুট পরােনা হেব, যার এেককিট ইয়াকুতী পাথর 
দুিনয়া ও দুিনয়ার মেধ0 যা িকছু আেছ, সব িকছু !থেক উwম। ৫. তােক ৭২ জন 
আনত নয়না :েরর সােথ িবেয় !দওয়া হেব। ৬. তার ৭০ জন িনকটôীেয়র 
ব0াপাের তার সুপািরশ কবুল করা হেব। (বণJনা কেরেছন ইমাম িতরিমযী রহ:) 



•! শহীদেদর সবJবৃহৎ মযJাদা: রাসূল সা: বেলন: !কউ জাdােত >েবশ কের আর 
িফের আসেত চাইেব না, যিদও তােক দুিনয়ার সব িকছু !দওয়া হয়। একমাe 
শহীদ ব0তীত। !স কামনা করেব দুিনয়ায় িফের আসেত, অত:পর দশবার আ<াহর 
রা=ায় িনহত হেত। আর তা !কবল শাহাদােতর উu মযJাদা >ত0h করার 
কারেণই। (বুখারী মুসিলম) 

•! িজহােদর মােঝ রেয়েছ >কৃত জীবন: আ<াহ তা’আলা বেলন: 

ا يrح(يِيكُم(ي!ا أَيÜه!ا الَّذ?ين! َآم!نrوا اس(ت!جِيبrوا للـه و!ل?لر+سrولِ إِذَا د!ع!اكُم( ل?م!  

“!হ ঈমানদারগণ! যখন আ<াহ ও আ<াহর রাসূল !তামােদরেক এমন িবষেয়র 
িদেক আùান কের, যা !তামােদরেক জীবন দান কের, তখন !তামরা তােদর 
ডােক সাড়া দাও।”  

ইবনুল কাইিয়0ম রহ: বেলন: !য িজিনস মানুষেক দুিনয়া, কবর ও আিখরােত 
জীবন দান কের তার মেধ0 সবJবৃহৎ হল িজহাদ। 

দুিনয়ায় জীবন দান এভােব !য: শ`েদর িব[েa মুসিলমেদর শিm ও hমতা 
িজহােদর মাধ0েমই লাভ হয়। 

আর কবের জীবন লােভর ব0াপাের আ<াহ বেলন:  

 وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اللـه أمواتا بل أحياء عند رkم يرزقون

“যারা আ<াহর পেথ িনহত হেয়েছ, তােদরেক মৃত ধারণা কেরা না, বরং তারা 
জীিবত। তােদর রেবর িনকট তােদরেক িরিযক !দওয়া হয়।” 

আর আিখরােত জীবন লােভর ÑGপ হল: আিখরােত মুজািহদ ও শহীদগেণর জীবন 
ও !নয়ামত অন0েদর !থেক !বিশ পিরমােণ ও উdতমােনর হেব। 

•! মুজািহেদর মহা >িতদান: রাসূলু<াহ সা: বেলন: কােরা আ<াহর রা=ায় িজহােদ 
অবOান করা Ñীয় ঘের ৭০ বছর নফল নামায পড়া !থেক উwম। !তামরা িক 



ভালবােসা না, আ<াহ !তামােদরেক hমা কের িদন এবং জাdােত >েবশ করান? 
তাহেল আ<াহর পেথ িজহাদ কর। !য আ<াহর পেথ উ∏ীর দুধ !দাহন পিরমাণ 
সময় যুa করেব, তার জন0 জাdাত ওয়ািজব হেয় যােব। (বণJনা কেরেছন ইমাম 
িতরিমযী রহ:) 

•! িজহােদর সমতুল0 !কান ইবাদত !নই: বলা হল, !হ আ<াহর রাসূল! িজহােদর 
সমতুল0 িক আেছ? িতিন উwর িদেলন, !তামরা !সটা পারেব না। !লাকিট এভােব 
দু’বার বা িতনবার >π করল। িতিনও >িতবারই বলেলন: !তামরা !সটা পারেব 
না। তারপর িতিন বলেলন: আ<াহর পেথ িজহাদকারীর উদাহরণ হল, 
ধারাবািহকভােব !রাজা পালনকারী ও রািeজাগরণ কের নামােয কুরআন 
িতলাওয়াতকারীর ন0ায়, !য !রাজা ও নামােয একটুও িবরিত !দয় না, যতhণ না 
আ<াহর পেথর মুজািহদ গৃেহ িফের আেস। (বুখারী ও মুসিলম) 

 

তাওবা হল জীবেনর িনয়িমত আমল 

আ<াহ তাআলা বেলন:  

ج!م?يع}ا أَيÜه!ا الْمrؤ(م?نrونَ لَع!لَّكُم( تrفْل?حrونَو!تrوبrوا إِلَى اللـه   

“!হ মুিমনগণ! !তামরা সকেল আ<াহর িনকট তাওবা কেরা, হয়ত !তামরা কািময়াব 
হেত পারেব।” 

•! আ<ামা সা’দী বেলন: !যেহতু মুিমেনর ঈমানই তােক তাওবার >িত আùান কের। 

অত:পর আ<াহ তা’আলা এর উপর সফলতােক সXৃm কের বেলন:  )لَع!لَّكُم
 হয়ত !তামরা কািময়াব হেত পারেব”। সুতরাং তাওবা ব0তীত সফলতার“ تrفْل?حrونَ

!কান পথ !নই। আর তাওবা হেv: >কােশ0 ও আcিরকভােব আ<াহর 
অপছsনীয় িবষয় !থেক িফের এেস >কােশ0 ও আcিরকভােব আ<াহর পছsনীয় 
িবষয় করেত [ করা। এটা >মাণ কের, >িতিট মুিমেনরই তাওবার >েয়াজন 



রেয়েছ। !যেহতু আ<াহ তা’আলা সকল মুিমনেক সেìাধন কেরেছন। আর এখােন 

তাওবায় ইখলাস রাখার >িতও উৎসাহ রেয়েছ। !যেহতু বলা হেয়েছ-  وا إِلَىrوبrو!ت
 ;তামরা আ<াহর িনকট তাওবা কেরা” অথJাৎ অন0 !কান উেzেশ0 নয়!“ اللـه

!যমন দুিনয়াবী িবপদাপদ !থেক মুিm লাভ করা, মানুষেক !দখােনা, সুখ0ািত অজJন 
করা ইত0ািদ ±ািc উেzশ0 সমূহ। 

•! নবী সা: এর জীবেন তাওবার [Ü: আগর আল মুযানী রা: !থেক বিণJত, 
রাসূলু<াহ সা: বেলন: িনäয়ই অেনক সময়ই আমার মেনর ভুল হেয় !যেত পাের, 
তাই আিম িদেন একশত বার আ<াহর িনকট ইে=গফার কির। (বণJনা কেরেছন 
ইমাম মুসিলম রহ:) 

•! আমােদর তাওবা করার >েয়াজনীয়তা: তাওবা হল জীবেন িনয়িমত আমল। এটা 
জীবেনর [ ও !শষ। এটাই দাসেÜর িন†=র, মধ0=র ও উu=র। আমােদর 
তাওবার >েয়াজন রেয়েছ। বরং এর >েয়াজন আমেদর জীেবন অেনক !বিশ। 
কারণ আমরা অেনক নাহ কির, আ<াহর ব0াপাের িদন-রাত অেনক সীমালßন 
কির। তাই আমােদর অcরেক নাহর মিরচা !থেক পিরtার-পিরvd করার জন0 
তাওবা >েয়াজন। 

•! >িতিট আদম সcানই ভুলকারী, নাহকারী। তেব সেবJাwম ভুলকারী হল 
তাওবাকারী। আর !শেষর পূণJাqতাই ধতJব0, [র অসXূণJতা ধতJব0 নয়। 

•! সবJাবOায় !বিশ !বিশ ইে=গফার করা: হাসান বসরী রহ: বেলন: !তামরা !তামােদর 
ঘের, পািনর ঘােট, রা=ায়, বাজাের, মজিলসসমূেহ ও !তামরা !যখােনই থাক, 
সবJদা !বিশ !বিশ আ<াহর িযকর  কর। কারণ !তামরা জান না, কখন আ<হর 
মাগিফরাত নািযল হয়। 

•! !বিশ !বিশ ইে=গফার করা: !য িযকরিট !বিশ !বিশ করা !তামার জন0 [ÜপূণJ, 
তা হেv ইে=গফার। এর অেনক ফযীলত রেয়েছ। এর বরকত অেনক ব0াপক। 

আ<াহ তা’আলা তার িকতােব ইে=গফার করার আেদশ কের বেলন: ( واستغفروا
 একদল !লাক িনেজেদর অন0ায় কমJ !থেক ইে=গফার ( اللـه إن اللـه غفور رحيم



করার কারেণ আ<াহ তা’আলা তােদর >শংসা কের বেলন: ( والذين إذا فعلوا
 এবং যারা কখেনা !কান“( فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللـه فاستغفروا لذنوkم
অêীল কাজ কের !ফলেল বা িনেজেদর >িত জুলুম করেল সেq সেq আ<াহেক 
îরণ কের এবং তার ফল∫িতেত িনেজেদর নােহর জন0 hমা >াথJনা কের।”  

•! তুিম িকভােব নাহর কবল !থেক মুিm লাভ করেব? নাহরাশী নাহগােরর ঘােড় 
িশকল হেয় থােক, !স তাওবা ব0তীত তার !থেক মুিm লাভ করেত পাের না। 

আ<াহ তা’আলা বেলন: 

 (وما كان اللـه ليعذkم وأنت فيهم وما كان اللـه معذkم وهم يستغفرون) 

“এবং আ<াহ এমন নন !য, তুিম তােদর মেধ0 থাকা অবOায় তােদরেক আযাব 
িদেবন এবং িতিন এমনও নন !য, তারা ইে=গফাের রত অবOায় তােদরেক আযাব 
িদেবন।” 

•! ইমাম ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: !য ইে=গফার আযাবেক >িতহত কের, তা 
হেv সবJ>কার নাহ !থেক িফের আসার মাধ0েম ইে=গফার করা। পhাcের !য 
নাহর মেধ0 িল£ !থেকই আ<াহর িনকট hমা >াথJনা কের, তার ইে=গফার 
তােক আযাব !থেক রhা করেব না। কারণ মাগিফরাত বা hমার অথJ হেv, 
নাহেক িমিটেয় !দওয়া, তার িচª মুেছ !দওয়া এবং তার অিনW দূর করা। 

•! গীবত !থেক তাওবা করার !hেe, যার গীবত করা হেয়েছ, তার জন0 ইে=গফার 
করাই িক যেথW, নািক তােক অবগত করােনাও আবশ0ক? ইবনুল কািয়0ম রহ: 
বেলন: এই মাসআলািটর ব0াপাের উলামােয় !করােমর দুই রকম মত রেয়েছ। 
আর দু’িটই ইমাম আহমাদ রহ: !থেক বিণJত দুই মত। তা হেv গীবত !থেক 
তাওবা করার জন0 যার গীবত করা হেয়েছ, তার জন0 ইে=গফার করাই িক যেথW, 
নািক তােক অবগত করােনা ও তার !থেক মুm হওয়াও আবশ0ক? িতিন বেলন: 
িবa মত হল, তােক অবগত করােনা আবশ0ক নয়। তার জন0 ইে=গফার করা 



এবং !য সকল মজিলেস তার গীবত কেরেছ, !সসকল মজিলেস তার সুনাম করাই 
যেথW। 

•! দু’আ অেনক সমস0ার সমাধান: আ<াহ তা’আলা বেলন:  

( س!ن}ا إِلَى أَج!لٍ مrس!مØى و!يrؤ(ت? و!أَن? اس(ت!غ(ف?رrوا ر!ب+كُم( ثُم+ تrوبrوا إِلَي(ه? يrم!تAع(كُم( م!ت!اع}ا ح!
و(مٍ كَبِريٍكُلَّ ذ?ي فَض(لٍ فَض(لَهr و!إِنْ ت!و!لَّو(ا فَإِنAي أَخ!افr ع!لَي(كُم( ع!ذَاب! ي! ) 

“এবং (িকতাব এই পথিনেদJশ !দয় !য,) !তামরা !তামােদর >িতপালেকর কােছ 
নােহর hমা >াথJনা কর, অত:পর তার অিভমুখী হও। িতিন !তামােদরেক এক 
িনধJািরত কাল পযJc উwম জীবন !ভাগ করেত িদেবন এবং !য !কউ !বিশ আমল 
করেব, তােক িনেজর পh !থেক !বিশ >িতদান িদেবন। আর !তামরা যিদ মুখ 
িফিরেয় নাও, তেব আিম !তামােদর জন0 এক মহা িদবেসর শাি= আশ´া কির।” 

নূহ আলাইিহস সালােমর যবানীেত আ<াহ তা’আলা বেলন:  

( لَي(كُم( م?د(ر!ار}ا * و!يrم(د?د(كُم( فَقُلْتr اس(ت!غ(ف?رrوا ر!ب+كُم( إِن+هr كَانَ غَفَّار}ا * يrر(س?لِ الس+م!اَء ع!
الٍ و!ب!نِني! و!ي!ج(ع!لْ لَكُم( ج!ن+اتÄ و!ي!ج(ع!لْ لَكُم( أَن(ه!ار}ابِأَم(و! ) 

“আিম তােদরেক বেলিছ, িনজ >িতপালেকর কােছ hমা >াথJনা কর, িনäয়ই 
িতিন অিতশয় hমাশীল। িতিন আকাশ !থেক !তামােদর উপর >চুর বৃিW বষJণ 
করেবন। !তামােদর ধন-সXদ ও সcান-সoিত উdিত দান করেবন এবং 
!তামােদর জন0 সৃিW করেবন উদ0ান আর !তামােদর জন0 নদ-নদীর ব0বOা কের 
িদেবন।”  

•! িবশর বেলন: আিম ইবেন উয়াইনােক বলেত নলাম: আ<াহ তা’আলা এমন 
!রােগর >িত !åাধ !পাষণ কেরন, !য !রােগর !কান িচিকৎসা !নই। তখন আিম 
বললাম: তার িচিকৎসা হল !শষ রােত অিধক পিরমােণ ইে=গফার করা এবং 
িশhামূলক তাওবা করা। 



•! শায়খুল ইসলাম বেলন: !য অিOরকারী িবপেদ আåাc হয়, তার সবেচেয় বড় 
িচিকৎসা হল, শmভােব আ<াহর আpয় iহণ করা , সবJদা দু’আ ও িমনিত করা। 
হািদেস বিণJত িবিভd দু’আ িশখেব, অত:পর কবুল হওয়ার সìাব0 সময়েলােত, 
!যমন !শষ রােত, আযান-ইকামেতর সময়, িসজদার সময়, নামােযর পের, ইত0ািদ 
সময়েলােত মেনােযাগ সহকাের !বিশ !বিশ দু’আ করেব এবং তার সােথ 
ইে=গফারও যুm করেব। 

•! জা’ফর ইবেন মুহাLদ বেলন:  !হ সুিফয়ান! যখন আ<াহ !তামােক !কান !নয়ামত 
দান কেরন, অত:পর তুিম চাও, তা সবJদা Oায়ীভােব !তামার জন0 থাকুক, তাহেল 
তুিম তার জন0 !বিশ !বিশ আ<াহর >শংসা ও কর আদায় কর। কারণ আ<াহ 

তা’আলা তার িকতােব বেলন: ( يدنكملئن شكرمت ألز ) “!তামরা যিদ কৃতÇতা 
আদায় কর, তাহেল আিম অবশ0ই !তামােদরেক বািড়েয় িদব।” 

•! যখন তুিম িরিযক আসেত িবলç !দখেছা, তখন !বিশ !বিশ ইে=গফার কর। কারণ 
আ<াহ তা’আলা তার িকতােব বেলেছন: 

استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وميددكم )
وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أ≤ارابأموال وبنني  ) 

“িনজ >িতপালেকর কােছ hমা >াথJনা কর, িনäয়ই িতিন অিতশয় hমাশীল। 
িতিন আকাশ !থেক !তামােদর উপর >চুর বৃিW বষJণ করেবন। !তামােদর ধন-
সXদ ও সcান-সoিত উdিত দান করেবন এবং !তামােদর জন0 সৃিW করেবন 
উদ0ান আর !তামােদর জন0 নদ-নদীর ব0বOা কের িদেবন।” 

•! তাওবার শতJাবলী: তাওবার কািলমা একিট মহান কািলমা। এর রেয়েছ গভীর 
তাৎপযJ। অেনেক !যমনটা মেন কের- ধু মুেখ িকছু শ7 উuারণ কের কাযJত 
উm নাহই চািলেয় !যেত থাকা- এমনটা নয়।কারণ মূল0বান িজিনেসর জন0 
অেনক শতJ থােক। তাই উলামােয় !করাম তাওবার জন0 অেনকেলা শতJ উে<খ 
কেরেছন, !যেলা কুরআেনর িবিভd আয়াত ও হািদস !থেক সংiহ করা হেয়েছ। 
এখােন তার িকছু আেলাচনা করা হল: 



১. তৎhণাৎ উm নাহ !থেক িফের আসা। 
২. পূেবJ যা হেয় !গেছ, তার জন0 অনুত£ হওয়া। 
৩. সামেন আর না করার ব0াপাের দৃঢ় সংক^ করা। 
৪. যােদর >িত জুলুম কেরেছ, তােদর হক িফিরেয় !দওয়া বা তােদর !থেক 
hমা !চেয় !নওয়া। 
!কউ আেরকিট বৃিa কেরেছন: এ সেবর মেধ0 ইখলাস রাখা। 

•! ইবেন রজব বেলন: ধু اغفر يل ùاللـهم  (েহ আ<াহ আমােক hমা কর) বলাই 

hমা >াথJনা এবং দু’আও। এর :কুম হেব অন0 সকল দু’আর মতই। এেhেe 
আ<াহ চাইেল তার দু’আ কবুল করেবন এবং তােক hমা কের িদেবন। িবেশষত: 
যিদ Ñীয় নােহর জন0 ভº ™দেয়র সােথ হয় এবং কবুেলর সময়েলােত হয়, 
!যমন সাহরীর সময়, নামােযর পের। 

•! !লাকমান আ: !থেক বিণJত আেছ, িতিন তার সcানেক বেলন: !হ বৎস! !তামার 

যবানেক সবJদা اغفر يل ùاللهم  কথািট বলেত অভ0= কর। কারণ আ<াহর িকছু 

সময় রেয়েছ, !যেলােত আ<াহ কােরা দু’আ িফিরেয় !দন না। 
•! তাওবায় সহায়ক িবষয়সমূহ: 

১. ইখলাস রাখা ও আ<াহর >িত মেনািনেবশ করা: যখন মানুষ আ<াহর জন0 
একিনr হয় এবং সিত0কার অেথJ তাওবা কের, তখন আ<াহ তা’আলা তােক 
তােত সাহায0 কেরন এবং তার জন0 তা সহজ কের !দন। 
২. আশা কম করা ও পরকালেক îরণ করা: যখন মানুষ দুিনয়ার সীমাবaতা ও 
Ωত Äংস হওয়ার কথা িচcা করেব, অনুধাবন করেব !য, এটা হেv আিখরােতর 
শস0েhe এবং !নক আমল অজJন করার সুবণJ সুেযাগ আর জাdােতর Oায়ী 
!নয়ামত ও জাহাdােমর য{ণাদায়ক শাি=েক îরণ করেব, তখন !স দীঘJ িদেনর 
>বৃিwর পথ !থেক িফের আসেব, িশhণীয় তাওবায় অনু>ািণত হেব এবং সামেন 
!নক আমেলর মাধ0েম অতীত কেমJর hিতপূরণ করেত চাইেব। 
৩. নাহর উzীপক ও îারক িবষয়সমূহ !থেক দূের থাকা: !যসকল িজিনস 
নাহর !>রণা ও মেsর আiহ  সৃিW কের তা !থেক দূের থাকেব। !যসকল 



িজিনস >বৃিwেক নাড়া !দয় এবং !গাপন িরপু জািগেয় তুেল- !যমন নº িফæ 
!দখা, মাতাল গান-বাদ0 pবণ করা, অêীল বই-পু=ক ও ম0াগািজন পাঠ করা, 
ইত0ািদ !থেক দূের থাকেব। 
৪. ভাল !লাকেদর সাহচযJ iহণ করা, দুW !লাকেদর !থেক দূের থাকা: সৎ সqী 
!তামােক উপেদশ িদেব, !তামার !দাষ-`িট ধিরেয় িদেব। আর অসৎ সqী মানুেষর 
Åীন নW কের !দয়, সাথীর !দাষ-`িট ধিরেয় !দয় না, দুWেদর সােথ তার সXকJ 
কের !দয়, ভাল !লাকেদর !থেক সXকJ িবিছd কের এবং তােক লাøনা, অপমান 
ও ল~ার পেথ পিরচািলত কের। 

 

আ<াহর ওলীগণ 

আ<াহ তা’আলা বেলন:  

أال إن أولياء اللـه ال خوف عليهم وال هم حيزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. هلم )
تبديل لكلمات اللـه ذلك هو الفوز العظيمالبشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ال  ) 

“îরণ !রখ, যারা আ<াহর বñু, তােদর !কানও ভয় থাকেব না এবং তারা দু:িখতও 
হেব না। তারা !সই সব !লাক, যারা ঈমান এেনেছ এবং তাকওয়া অবলçন কেরেছ। 
তােদর দুিনয়ার জীবেনও সুসংবাদ আেছ এবং আেখরােতও। আ<াহর কথায় !কানও 
পিরবতJন হয় না। এটাই মহা সাফল0।” 

•! ইমাম তবারী রহ: বেলন: মহান আ<াহ এখােন বলেছন:  !জেন রাখ, আ<াহর 
সাহায0কারীেদর আেখরােত আ<াহর শাি=র !কান ভয় !নই। কারণ আ<াহ তােদর 
>িত সoW হেয় !গেছন, তাই আ<াহ তােদরেক তার শাি= !থেক িনরাপদ 
রাখেবন। আর তারা দুিনয়ায় যা িকছু হািরেয়েছ, তার জন0ও দু:িখত হেব না। 

•! ওলী !ক?  

শায়খুল ইসলাম বেলন: !য ই মুিমন ও মুwাকী হয়, !স ই আ<াহর ওলী। 



হােফজ ইবেন হাজার বেলন: আ<াহর ওলী Åারা উেzশ0 হল, !য আ<াহর পিরচয় 
লাভ কেরেছ, সবJদা তার আনুগত0 কের এবং ইখলােসর সােথ তার ইবাদত কের। 

•! িকভােব আ<াহর !pr ওলীেদর অcভূJm হওয়া যােব: শায়খুল ইসলাম বেলন: 
!যেহতু মুিমন ও মুwাকীগণই আ<াহর ওলী, !সেহতু বাsার ঈমান ও তাকওয়ার 
পিরমাণ িহসােবই আ<াহর সােথ তার ওয়ালায়াত (বñুÜ) হেব। তাই !য সবেচেয় 
!বিশ ঈমান ও তাকওয়ার অিধকারী, আ<াহর সােথ তার বñুÜও সবJািধক হেব। 
সুতরাং ঈমান ও তাকওয়ার !prেÜর িভিwেতই আ<াহর সােথ বñুেÜর !hেeও 
!prÜ অজJন হয়। 

•! আ<াহর ওলীেদর xবিশW0াবলী: শায়খুল ইসলাম বেলন: যার ভালবাসাও আ<াহর 
জন0, ঘৃণাও আ<াহর জন0, ধু আ<াহর জন0ই ভালবােস, আ<াহর জন0ই ঘৃণা 
কের, আ<াহর জন0ই কাউেক দান কের আবার আ<াহর জন0ই কাউেক িনেষধ 
কের- এমন ব0িmর অবOাই আ<াহর !pr ওলীেদর অবOা। 

ওলী ততhণ পযJc ওলী হেত পাের না, যতhণ না !স আ<াহর শ`েদরেক ঘৃণা 
কের, তােদর সােথ শ`তা কের এবং তােদর িব[aাচরণ কের। তাই তােদর 
সােথ শ`তা ও তােদর িব[aাচরণ করা হল, তার ওলায়ােতর পূণJাqতা ও 
িবaতার চািবকািঠ। 

•! আ<াহর ওলীেদর িবিভd =র: শায়খুল ইসলাম বেলন: আ<াহর ওলীেদর দু’িট =র 
রেয়েছ। একিট হল, অiগামী ও xনকট0শীলেদর =র। আর আেরকিট ডানপ¿ী ও 
মধ0প¿ী !নককারেদর =র। আ<াহ তা’আলা তার িকতােবর িবিভd Oােন তােদর 
কথা আেলাচনা কেরেছন। !যমন সূরা ওয়ািকয়ার [র িদেক এবং !শেষর িদেক। 
আ<াহ ত’আলা বেলন: 

وكنتم أزواجا ثالثة فأصحاب امليمنة ما أصحاب امليمنة وأصحاب املشأمة ما )
 املقربون يف جنات النعيم ثلة منأصحاب املشأمة والسابقون السابقون أولئك 

 (األولني وقليل من اآلخرين



“এবং (েহ মানুষ!) !তামরা িতন !pিণেত িবভm হেব। সুতরাং যারা ডান হাত 
িবিশW, আহা, !কমন !য !স ডান হাত িবিশWগণ! আর যারা বাম হাত িবিশW, কী 
(হতভাগ0) !স বাম হাত িবিশWগণ! আর যারা অiগামী, তারা !তা অiগামীই। 
তারাই আ<াহর িবেশষ xনকট0>া£ বাsা। তারা থাকেব !নয়ামতপূণJ উদ0ােন। ব: 
সংখ0ক হেব পূবJবতJীেদর মধ0 হেত এবং অ^ সংখ0ক হেব পরবতJীেদর মধ0 
হেত।” 

•! ওলায়ােতর >কারেভদ: শায়খ ইবেন উসাইিমন বেলন: ওলায়াত দুই >কার: 

১. আ<াহর পh !থেক বাsার ওলায়াত। 

২. বাsার পh !থেক আ<াহর ওলায়াত। 

>থমিটর দলীল হল: আ<াহ তা’আলার বাণী: ( "( "للـ-!,لي!"لذ)ن!&منو “আ<াহই 
ঈমানদারেদর বñু (অিভভাবক)”। আর িÅতীয়িটর দলীল হল আ<াহ তা’আলার 
বাণী: ( "منو&! !,"لذ)ن !)تو3!هللا!,1سول-  আর !য আ<াহ, তাঁর রাসূল ও“) (,من
মুিমনেদর সােথ বñুÜ কের...”) 

অত:পর আ<াহর পh !থেক বাsার >িত ওলায়াত আবার দুই >কার: 

১. ব0াপক ওয়ালায়াত। 

২. িবেশষ ওয়ালায়াত। 

ব0াপক ওয়ালায়াত হল, বাsার িনয়{ণ ও ব0বOাপনার ওয়ালায়াত (অিভভাবকÜ)। 
এটা মুিমন-কােফর সহ সম= সৃিWজীবেকই অcভূJm কের। তাই আ<াহই বাsােদর 
িনয়{ণ, ব0বOাপনা, শাসন ইত0ািদ কের থােকন। !যমন আ<াহ তা’আলা বেলন: 
نثم!B!",C1لى!"للـ-!موال>م!"لحق!&ال!ل-!"لحكم!,>و!;سر9!"لحاسب5 )  ) 

“অত:পর সকলেক তােদর >কৃত মুিনেবর কােছ িফিরেয় !নওয়া হয়। îরণ !রখ, 
:কুম !কবল তারই চেল। িতিন সবJােপhা Ωত িহসাব iহণকারী।” 



িবেশষ ওয়ালায়াত: তা হেv আ<াহ তার িবেশষ মেনােযাগ, তাওফীক ও 
!হদায়ােতর মাধ0েম বাsার দািয়Üভার iহণ করা। এটা ধু মুিমনেদর সােথই 
িনিদJW। আ<াহ তা’আলা বেলন: 

"لذ)ن!كفر,"!;,ل5اM>م!"لطاغوE!,"للـ-!,لي!"لذ)ن!&منو"!)خرجHم!من!"لظلماB!Eلى!"لنو1! )

Eلى!"لظلماB!1م!من!"لنوHخرجون( ) 

“আ<াহ মুিমনেদর অিভভাবক। িতিন তােদরেক অñকার !থেক আেলার িদেক 
!বর কের আেনন। আর কােফরেদর অিভভাবক হল শয়তান। !স তােদরেক আেলা 
!থেক !বর কের অñকাের িনেয় যায়।” 

আ<াহ তা’আলা আরও বেলন:  

نو"!,كانو"!)تقوR"للـ-!ال!خوU!علH5م!,ال!>م!)حزنوR!"لذ)ن!&م!;ال!RB!;,ل5اء )  ) 

“îরণ !রখ, যারা আ<াহর বñু, তােদর !কানও ভয় থাকেব না এবং তারা দু:িখতও 
হেব না।” 

•! আ<াহর ওয়ালায়াত িকভােব লাভ করা যায়? একমাe আ<াহর দাসেÜর মাধ0েমই 
আ<াহর ওয়ালায়াত লাভ করা যায়। 

ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: !য Oায়ী !সৗভাগ0 লাভ করেত চায়, !স !যন আ<াহর 
দাসেÜ !লেগ থােক। আ<াহর আনুগত0 ব0তীত ওয়ালায়াত লাভ করা যায় না। 

•! আ<াহর তা’আলার দািবসমূহ: 
-! আ<াহেক শাসকGেপ iহণ করা। আ<াহ তা’আলা বেলন: !َ;!-ْبتَِغي!;َفَغ5ََْر!"للـ

!ً  আিম িক আ<াহ ব0িতত অন0 কাউেক ফায়সালাকারীGেপ iহণ“  َحَكما
করেবা।” আ<াহ ব0তীত অন0 কাউেক সকল িবষেয়র শাসনকারী Gেপ iহণ 
করা যােব না। 

-! ধু আ<াহর জন0ই কুরবানী করা: ( !َ,!َصالتِي!َ,نُُسِكي! َّRِB!َمَماتِي!لقُْل,َ!hَلـ-!َمْح5َا

!"ْلعَالَِم5َن!ال!َشِر)َك!لَ-ُ! ِmّ1َ ) 



-! “বল, িনäয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ, 
সবই জগতসমূেহর >িতপালক আ<াহর জন0, যার সােথ !কান শরীক !নই” 
। 
সুতরাং !য ইবাদেত আ<াহর সােথ কাউেক শরীক কের, !স িকছুেতই 
আ<াহর ওলী হেত পাের না। কারণ তার ওলী হেল িকভােব তার সােথ 
শরীক করেত পাের? 

-! সকল িবষেয় ও সকল অবOায় আ<াহর কতৃJÜ !মেন !নওয়া। যখন !তামার 
আ<াহর সােথ ওয়ালায়াত িবa হেব, তখন !তামােক অবশ0ই আ<াহর Åীন 
ভােলাভােব আকেড় ধরেত হেব এবং মানুষ Åীেনর মেধ0 যত িবদআত সৃিW 
কেরেছ, তা বজJন করেত হেব। 

-! আ<াহর ি>য়েদরেক ভালবাসা: আ<াহর ি>য়েদরেক ভালবাসেত হেব, 
আ<াহর ওলীেদরেক ভালবাসেত হেব এবং ওই সকল !লাকেদর সােথ শ`ত 
করেত হেব, যারা আ<াহর সােথ শ`তা কের, িবেÅষ !পাষণ কের। 

-! আ<াহর পেথ কW সহ0 করা: কারণ এই ওয়ালায়াত !তামার উপর অেনক 
[দািয়Ü আেরাপ কের। !তামােক !তামার জীবেনর কেW !ফলেব, সXেদর 
কেW !ফলেব, !দশ !থেক দূের থাকার কেW !ফলেব। 

-! আ<াহর শ`েদরেক বñুGেপ iহণ না করা: আ<াহ তা’আলা বেলন:  

ي!اَء ب!ع(ضrهrم( أَو(ل?ي!اُء ب!ع(ضٍ و!م!ن( ي!ا أَيÜه!ا الَّذ?ين! آم!نrوا ال ت!ت+خ?ذُوا الْي!هrود! و!الن+ص!ار!ى أَو(ل?
ن+هr م?ن(هrم(ي!ت!و!لَّهrم( م?ن(كُم( فَإِ   

“!হ ঈমানদারগণ! !তামরা ই:দী ও খৃWানেদরেক বñুGেপ iহণ কেরা না। 
তারা পর¶েরর বñু। !তামােদর মধ0 হেত !য তােদর সােথ বñুÜ করেব, 
!স তােদরই মধ0 !থেক হেব।” 

-! বতJমােন অেনক মুসিলম আেছ, যারা কােফরেদর সােথ বñুÜ, অcরqতা ও 
পার¶িরক সাহােয0র জন0 !জাট গঠেনর িদেক !দ\েড় যায়। তাহেল িকভােব 



একজন বাsার অcের একসােথ িবপরীতমূখী দু’িট িবষয় একিeত হেত 
পাের!? 

-! পিরপূণJভােব সতকJ থাক: জৈনক সালাফ বেলন: >কােশ0 আ<াহর ওলী আর 
!গাপেন তার শ` হেয়া না। 

•! তুিম িক আেখরােতর িচcা মাথায় রাখ? 

আ<াহ তা’আলা বেলন: 

( خ?ر!ةَ لَهِي! الْح!ي!و!انُ لَو( كَانrوا و!م!ا ه!ذ?ه? الْح!ي!اةُ الدÜن(ي!ا إِلَّا لَه(وá و!لَع?بá و!إِنَّ الد+ار! الَْآ
 ( ي!ع(لَمrونَ

“এই পািথJব জীবন !খলা-ধুলা ছাড়া িকছুই নয়। ব®ত আেখরােতর জীবনই >কৃত 
জীবন, যিদ তারা জানত!” 

•! ইমাম বাগাবী রহ: বেলন: اللـهو হল: দুিনয়াবী Ñােদর িজিনস pবণ করা। আর 

 হল: অনথJক কাজ। দুিনয়ােক এ দু’িট নােম ভূিষত করা হেয়েছ !যেহতু اللعب

দুিনয়া একিট Äংসশীল ও নóর ব®। আর পরকালীন জগতই হল Oায়ী জীবেনর 
জগত। আয়ােত ُالْح!ي!و!ان অথJ হায়াত। অথJাৎ িচরOায়ী হায়াত লাভ হেব। ‘যিদ তারা 

জানেতা’ দুিনয়ার Äংসশীলতা ও আেখরােতর Oািয়Ü। 
•! ব:Gপী িচcা: মানুষ িচcামুm নয়। িচcা দুই >কার: দুিনয়ার িচcা, আিখরােতর 

িচcা। !কউ এর একিট !থেক মুিm হেল আেরকিট !থেক মুিm হেত পারেব না। 
আর গােফল হল, যার িচcা দুিনয়া িনেয়। Çানী হল, যার িচcা আেখরাত িনেয়। 
তাই মানুষ এ দু’িট িচcার মােঝই সীমাবa। তৃতীয় !কান িচcা !নই। 

•! দুিনয়া ও আেখরােতর িচcার ফলাফলসমূহ: নবী সা: বেলন: যার িচcা আেখরাত, 
আ<াহ তার সকল িব=ৃত িচcােলােক একীভূত কের !দন, তার অcের ধনাঢ0তা 
দান কেরন এবং দুিনয়া তার িনকট লািøত হেয় আেস। আর যার িচcা দুিনয়া, 
আ<াহ তার িচcােক িবিh£ কের !দন, তার !চােখর সমােন দরী¡তা !ঢেল !দন 



আর দুিনয়া তার জন0 যতুটুকু !লখা িছল, ততটুকুই তার লাভ হয়। (বণJনা কেরেছন 
ইমাম আহমাদ) 

•! আিখরাত িচcার ফলাফলসমূহ: আেখরােতর িচcা !থেক সৃিW হয় দাওয়াত, আমর 
িবল মা[ফ, !নহী আিনল মুনকার ও মানুেষর মােঝ সংেশাধেনর িচcা। কারণ 
যােক আেখরােতর িচcা ব0= রােখ, সবJদা জাdাত লােভর আiহ ও জাহাdাম 
!থেক বাঁচার !চWায় থােক এবং Ñীয় Åীন !থেক কল0ােণর ভালবাসা িশেখ, !স !তা 
এমনই হেব। 
রাসূল সা: বেলন: আিম জাdাত অে|ষণকারী ও জাহাdাম !থেক পলায়নকারীেদর 
মত ঘুমc আর কাউেক !দিখিন। (বণJনা কেরেছন ইমাম িতরিমযী) 

•! দুিনয়ার ব0াপাের সালাফেদর অবOা: সালাফগণ (রা:) দুিনয়ার অেনক িকছুর মািলক 
হেতন, åয়-িবåয়ও করেতন, িকo দুিনয়া ধু তােদর সামেনই থাকত; তােদর 
অcের থাকত আেখরাত। িকo এটা বতJমােন আমােদর অেনেকর অবOার 
িবপরীত। তােদর অcর পািথJব !ভাগ-সìার, িবপদাপদ, কামনা-বাসনা ও !লাভ-
লালসায় ভরপুর থােক। ফেল তােদর আেখরােতর িচcা দুবJল হেয় পেড়েছ, তােদর 
চলােফরায় ইবাদেতর >ভাব-িচª ¬ান হেয় পেড়েছ এবং তােদর অcের আ<াহর 
ভালবাসা hীণ হেয় !গেছ।। তারা তােদর সময়, মেনােযাগ ও সXেদর উaৃত 
অংশেলােক আ<াহর জন0 িনিদJW কের। 

•! কখন !তামার অcর !থেক দুিনয়ার িচcা দূর হেব? 

ইমাম মােলক রহ: বেলন: তুিম যতটুকু পিরমাণ দুিনয়ার জন0 িচিcত হেব, !তামার 
অcর !থেক ততটুকু আেখরােতর িচcা !বর হেয় যােব। আর তুিম যতটুকু পিরমাণ 
আেখরােতর িচcা করেব, !তামার অcর !থেক ততটুকু পিরমাণ দুিনয়ার িচcা 
!বর হেয় যােব। 

কারণ অcর যখন দুিনয়া ও তার িচcায় ভরপুর হেয় যায়, তার মেধ0 আেখরাত 
ও আেখরােতর >®িতর িচcা দুবJল হেয় যায়, তখন তার মেধ0 মহান আ<াহর 



কালাম িচcা করার মত Oান থােক না। সুতরাং আেখরােতর সােথ সXকJ গড়া 
এবং দুিনয়া !থেক িনিলJ£ হেয় যাওয়াই সব কল0ােণর মূল। 

ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: !জেন রাখ, যখন অcর দুিনয়ার িচcা ও তার সােথ 
সXৃmতা- তথা সXদ, !নতৃÜ, !সৗsযJ0 ইত0ািদ !থেক মুm হেয় যােব আর 
আেখরােতর িচcা ও তার >®◌ুিতেত ব0= হেয় যােব, তখনই !কবল !স কল0ােণর 
পেথ চলেত পারেব। 

•! আ<াহর িনকট যাওয়ার >®িত: আর এটাই সকল >কার সফলতার চািবকািঠ, 
আেলার উৎস। তখনই তার অcর আ<াহর সoিWর িবষয়েলা জানার জন0 !জেগ 
উঠেব এবং তা সXাদন করার মাধ0েম আ<াহর xনকট0 অজJন করেব। আর 
আ<াহর অসoিWর িবষয়েলা !থেক !বঁেচ থাকেব। আর এটাই তার সিদvার 
আলামত। 

•! সালাফেদর আেখরাত িচcার িকছু নমুনা: সুিফয়ান সাওরী রহ: বেলন: আিম 
একরাত পর পর সুিফয়ােনর !চােখ সুরমা িদেয় িদতাম। িতিন ভীত-স{= অবOায় 
!জেগ উেঠ !জাের !জাের বলেতন: আন... আন...। জাহাdােমর îরণ আমােক 
ঘুম ও জীবনেভাগ করেত িদেv না। 

•! ইবেন মাসুদ রা: এক কামােরর িনকট িদেয় অিতåম করিছেলন। তখন এই 
আন !দেখ তার অcের ভয় জাগল। িতিন !লাহার িনকট িদেয় অিতåম 
করেতন। !লাহা উw£ হত। তা !দেখ িতিন আেখরােতর îরেণ কাঁদেতন। সাহাবা 
ও সালাফগণ এGপই িছেলন। 

•! জীবেনর >িতিট সময়েক গিনমত মেন করেতন: জৈনক যািহদ (দুিনয়া িবরাগী) 
বেলন: আিম এমন কােরা কথা ভাবেত পাির না, !য জাdাত-জাহাdােমর কথা 
!শানার পরও তার একিট মুহূতJ আ<াহর আনুগত0, তথা িযকর, নামায, কুরআন 
িতলাওয়াত বা ইহসান ব0তীত কাটােব। তখন এক ব0িm তােক বলল: আিম 
সবেচেয় !বিশ কাঁিদ। িতিন বলেলন: তুিম যিদ হাস, িকo !তামার নাহেকও 



Ñীকার কর, তাহেল এটাই উwম, !কঁেদ িনেজর আমল  মানুষেক বলার !চেয়। 
আমল >চারকারী ব0িmর আমল তার মাথার উপেরই উেঠ না। 

•! তখন উm !লাকিট বলল: আমােক উপেদশ িদন। িতিন বলেলন: তুিম দুিনয়ােক 
দুিনয়াদারেদর জন0 !ছেড় দাও, !যমন তারা আেখরাতেক আেখরাতকামীেদর জন0 
!ছেড় িদেয়েছ। আর দুিনয়ােত মধু !পাকার ন0ায় হেয় থাক। যা !খেল উwম িজিনস 
খায়, খাওয়ােল ভাল িজিনস খাওয়ায় আর !কান িকছুর উপর পেড় !গেল তােক 
ভােq না বা তােত hত সৃিWও কের না। 

•! আ<াহর সেq সাhােতর িচcা: 

!তামার সব িচcােক এক িচcায় Gপাcর কর: আর তা হল আেখরােত িচcা, 
আ<াহর সেq সাhােতর িচcা এবং তার সামেন দ√ায়মান হওয়ার িচcা। 

বাsা îরণ করেব !য, !স আ<াহর িনকট িফের যােব, আরও îরণ করেব !য, 
>েত0ক [রই !শষ আেছ, মৃতু0র পর তার তাওবার !কান সুেযাগ !নই এবং 
মৃতু0র পর জাdাত-জাহাdাম ছাড়া !কান বাসOান !নই। সুতরাং মানুষ যখন িচcা 
করেব, জীবন !শষ হেয় যােব, !ভাগ-সামiী Äংস হেয় যােব এবং এেলা হল 
!ধাঁকা ও !চােখর পদJা, তখন আ<াহর শপথ! এই îরণই তােক দুিনয়ােক তুv 
Çান করেত এবং সত0 ও আcিরকভােব দুিনয়ার রেবর িদেক মেনােযাগী হেত 
উaুa করেব। তখন তার ™দয় িবগিলত হেব। যখন !স কবরেলার িদেক দৃিW 
িদেব এবং কবরবাসীেদর অবOা িচcা করেব, তখন তার অcর !ভেq যােব। আর 
তার অcর হেব কেঠারতা ও >বáনা !থেক সবJািধক মুm। আ<াহই একমাe 
আpয়! 

!তামার অcর িক আেখরােতর িচcায় ব0= হয়, নািক তুিম আেখরাত ভুেলই 
!গেছা? ফেল ঐ সকল !লাকেদর মত হেয় !গেছা, যারা নামায পেড়ও পেড় না, 
মাথা !ঠাকর !দয়, িকo জােন না, িক নামায পড়েছ, ইমাম িক িকরাত পাঠ কেরেছ! 
একিট িদনও এমন îরন করেত পাের না, যােত কুরআন পােঠ ™দয় >কিXত 
হেয়েছ? 



•! যারা আেখরােতর িচcা লালন কের তােদর xবিশW0াবলী: 

১. আô সংেশাধন: এটাই তােদর দুিনয়ার সবেচেয় [ÜপূণJ িবষয়। এক আ<াহর 
ইবাদত করা, তার সােথ কাউেক শরীক না করা। তারা জােন, আ<াহ দয়া কেরন, 
hমা কেরন, মাজJনা কেরন, িকo তারা এর উপর  ভরসা কের বেস থােক না, 
বরং !ছাট !থেক !ছাট >িতিট নাহ, `িট-িবচু0িত ও অবেহলা-অলসতার জন0 
অনুত£ হয়। কারণ তারা জােন, !য সwার নাফরমানী করা হেv, িতিন হেvন 
মহান পরাåমশালী আ<াহ। আপিন তােদরেক !দখেবন, তারা মুসিলমেদর 
িবপদাপদ ও তােদর উপর আপিতত জুলুম ও সীমালßেনর কারেণ িচিcত। 
তােদর অcর দয়া ও ক[ণায় ভরা থােক। !সই আেখরাত িচcার কারেণ, যা 
তােদর অcের >ভাব িব=ার কের আেছ। 

২. সাবJhিণক িহসাব-িনকাশ: পরকালীন িচcাসXd ব0িmেক !দখেত পােবন, 
সবJদা িনেজর >িতিট কথা ও কােজর িহসাব িনকাশ কের। 

৩. হাসান বসরী রহ: আ<াহর বানী- ?بِالن+فْسِ اللَّو+ام!ة rو!لَا أُقِْسم (“এবং শপথ করিছ 
িতরtারকারী নফেসর”) এর তাফসীের বেলন: আ<াহর শপথ! এটা হেv মুিমেনর 
ন≠স। >িতিট মুিমনই িনেজেক ভৎJসান করেত থােক: আমার একথািটর উেzশ0 
িক? আমার এই ভাবনািটর উেzশ0 িক? িকo পাপাচারী িনেজর িহসাব কের না।  

িকo এই িচcা ও মুরাকাবা (আôসমােলাচনা) তােদরেক এমন িশকেল !বঁেধ 
!ফেল না !য, মসিজেদর !কাণায় বা ঘের বেস বেস ধু িনেজর জন0 কাঁদেত 
থাকেব আর ±াc ও পথ±W !লাকেদর ব0াপাের ভাবেব না, তােদরেক সংেশাধন 
করেব না, িনেজর আশপােশর !লাকেদর মs কমJকােàর >িতবাদ করেব না। 
বরং তােদর অcের !য িচcা থাকেব, তা ই তােদরেক এই কােজ উaুaু করেব। 
ফেল িনেজর !লাকেদরেক সংেশাধন করেব, অন0েদরেক সংেশাধন করেব এবং 
িবপদাপদ ও কW-মুিসবত সহ0 করেব। 



•! মৃত !লাকেদর দৃশ0 ও তােদর অবOা !দেখ তােদর িশhা iহণ: তারা তােদর 
জীবc অcেরর কারেণ >িতিট দুিনয়াবী িবষয়েক আেখরােতর সােথ সXৃm 
করেব। অন0েদর মৃতু0 তােদরেক িনেজেদর মৃতু0র সময় ঘিনেয় আসার কথা îরণ 
কিরেয় িদেব। ফেল তা তােদর পরকালীন আমেলর [Ü বািড়েয় তুলেব। তারা 
পরকােলর জন0 আমল সáয় করেত থাকেব, যা তােদরেক জাdােতর উdত =ের 
িনেয় যােব। 

•! আ<াহর িনকট মুখােপhীতা >কাশ করাঃ  

আ<াহ তা’আলা বেলন:  

( Üو! الْغ!نِيrالْفُقَر!اُء إِلَى اللـه واللـه ه rمrت)أَن rه!ا الن+اسÜا ي!ا أَيrلْح!م?يد  ) 

“!হ !লাক সকল! !তামরাই আ<াহর িনকট মুখােপhী আর আ<াহ অমুখােপhী 
এবং আপিনই >শংিসত।”  

শাওকানী রহ: বেলন: অথJাৎ দুিনয়া ও আেখরােতর সকল িবষেয় তার িদেক 
মুখােপhী। ফেল সািবJকভােবই তার িদেক মুখােপhী। 

•! >কৃত দাির¡0 িক? ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: >কৃত দারী¡0 হল, >িতিট অবOায় 
সবJদা আ<াহর িনকট মুখােপhীতা >কাশ করা এবং বাsা >কােশ0 ও 
আcিরকভােব >িতিট মুহূেতJ িনেজেক সবJিদক !থেক পিরপূণJভােব আ<াহর িনকট 
মুখােপhী িহসােব !দখা। 

•! অিধকাংশ মানুেষর অবOা: >িতিট মানুষ তার >িতিট কথা ও কােজ এবং >িতিট 
!ছাট ও বড় িবষেয় আ<াহর িনকট মুখােপhী। অথচ বতJমােন মানুষ মানুেষর 
িপছেন !লেগ থােক, মানুেষর িনকট অিভেযাগ !পশ কের। তেব !য িবষেয় মানুষ 
সhম, !স িবষেয় মানুেষর সাহায0 চাইেল সমস0া !নই, িকo মানুেষর উপর ভরসা 
করা, তােদর িনকট িভhা করা, তােদর িপছেন !লেগ থাকা, এেলাই হল Äংস। 
কারণ !য আ<াহর ব0িতত !কান িকছুর িপছেন ছুেট, তােক তার দািয়েÜই !ছেড় 
!দওয়া হয়। 



আমরা আôগবJ ও আô>বáনা বশত িনেজেদর Çান-বুিaর উপর ভরসা কের 
!ফিল! অথচ আমােদর উিচত আ<াহর িনকট সাহয0 ও তাওফীক চাওয়া, তার 
িনকট বারবার দু’আ করা এবং !যেকান সংকেট বা সvলতায় একমাe তার সােথ 
সXকJ গড়া । িকo িকছু মানুষ এই িচcা কের সবিকছুর !শেষ। 

•! আ<াহর িনকট মুখােপhীতা >কােশর Ñাদ: Ñীয় >িতপালেকর সামেন !ভেq পড়া, 
তােক ডাকা ও তার িনকট দু’আ করার মােঝ রেয়েছ অবণJনীয় Ñাদ। 

•! জৈনক আ<াহ ওয়ালা বেলন: আ<াহর িনকট আমার একিট >েয়াজন থাকেব আর 
আিম তার িনকট তা চাইেবা, ফেল আমার জন0 মুনাজাত ও মািরফাত লাভ করা 
এবং িবনয় ও ভºদশা >কাশ করার সুেযাগ হেব- আমার িনকট আমার এমন 
অবOা সবJদা থাকা আর আমার >েয়াজনিট পুরা হেত িবলিçত হওয়া অেনক 
ভাল। 

•! আ<াহর িদেক সবেচেয় সংিh£ পথ: সাহল আত-তাসতারী বেলন: বাsা ও তার 
রেবর মােঝ সবJািধক সংিh£ পথ হল ‘দীনতা >কাশ করা। 

•! রহমেতর দরজাসমূহ কখন খুেল !দওয়া হয়? শায়খুল ইসলাম বেলন: যখন বাsা 
আ<াহর িনকট সিত0কারােথJ মুখােপhীতা >কাশ কের এবং একিনrভােব তার 
িনকট সাহায0 চায়, তখন আ<াহ তার দু’আ কবুল কেরন, তার দু:খ দূর কের !দন 
এবং তার জন0 রহমেতর দরজাসমূহ খুেল !দন। আর এমন ব0িmই তাওয়া¢ুল 
ও দু’আর >কৃত Ñাদ আÑাদন করেত পাের, যা অন0রা আÑাদন করেত পাের না। 

•! আ<াহর িনকট উিসলা !পশ করার !hেe !য িজিনসিট সেবJাwম: বাsা সেবJাwম 
!য িজিনেসর Åারা আ<াহর িনকট ওিসলা !পশ করেব, তা হল সবJাবOায় তার 
িনকট মুখােপhীতা >কাশ করা, সকল কােজ দৃঢ়ভােব সুdাহর অনুসরণ করা এবং 
হালাল প¿ায় িরিযক অে|ষণ করা। 

•! িকভােব তুিম !তামার >েয়াজন পুরা করেব? 

ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: !য ব0থJ হেয়েছ !স !কবল কৃতÇতা >কাশ না করা 
এবং দু’আ ও দীনতা >কােশ অবেহলা করার কারেণই ব0থJ হেয়েছ। আর আ<াহর 



ইvা ও সাহােয0 !য সফল হেয়েছ, !স !কবল কর আদায় এবং সবJাcকরেণ 
দু’আ ও মুখােপhীতা >কাশ করার কারেণই সফল হেয়েছ। 

একিট বা=ব দৃWাc: ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: আিম শায়খুল ইসলামেক !দেখিছ, 
িতিন যখন িবিভd মাসআলা বুঝেতন না বা কিঠন মেন করেতন, তখন Ωত 
তাওবা, ইে=গফার, আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা ও কাকুিত িমনিত করেত চেল 
!যেতন। আ<াহর িনকট সিঠক িসaাc কামনা করেতন এবং তার রহমেতর 
খাযানাসমূহ !খালার দু’আ করেতন। অত:পর অ^ সমেয়র মেধ0ই তার উপর 
অবািরত ইলাহী রহমত নািযল হত। একিটর পর একিট আ<াহর সাহায0 
এমনভােব আসেত থাকত !য, িতিন !কানটা িদেয় [ করেবন!? 

•! আউযু িব<াহ বলার মেধ0ও দীনতা >কাশ রেয়েছ: আউযু িব<াহর মেধ0 পিরপূণJ 
দীনতা >কাশ, আ<াহেকই আকেড় ধরা, আ<াহই যেথW হওয়ার >িত িবóাস রাখা 
এবং বতJমান-ভিবষ0ৎ, !ছাট-বড়, মানব বা অমানবসৃW সকল অিনW !থেক 
!হফাজেতর ব0াপাের আ<াহেকই যেথW করার িবষয়েলা অcভূJm রেয়েছ। এর 

দলীল হল আ<াহর বাণী- ( ما خلق قل أعوذ برب الفلق  من شر .... ) 

“বল, আিম !ভােরর মািলেকর আpয় iহণ করিছ, িতিন যা িকছু সৃিW কেরেছন 
তার অিনW হেত এবং অñকার রােতর অিনW হেত, যখন তা !ছেয় যায়। এবং 
!সই সব ব0িmর অিনW হেত, যারা (তাগা বা সুতার) িগরায় ফুঁ !দয় এবং িহংসুেকর 
অিনW হেত, যখন !স িহংসা কের।” 

 ( ....قل أعوذ برب الناس ملك الناس  إله الناس من شر الوسواس اخلناس )

“বল, আিম আpয় iহণ করিছ সম= মানুেষর >িতপালেকর। সম= মানুেষর 
অিধপিতর। সম= মানুেষর মাবুেদর। !সই কুম{ণার অিনW হেত, !য !পছেন 
আôেগাপন কের। !য মানুেষর অcের কুম{ণা !দয়। !স িজনেদর মধ0 হেত !হাক 
বা মানুেষর মধ0 হেত।” 



দু’আর মেধ0 দৃঢ়তা থাকা এবং ইvার সােথ সXৃm না করার আবশ0কীয়তা: 
কারণ এটা কাি≈ত িবষয়িটর [Ü না থাকা এবং আ<াহর িনকট মুখােপিhতা 
>কােশ দুবJলতা !বাঝায়। উদাহরণত: এমন বলেব না- !হ আ<াহ আপিন চাইেল 
আমােক তাওফীক দান ক[ন! অথবা কাউেক বলেলন: আ<াহ আপনােক উwম 
>িতদান দান ক[ন, যিদ িতিন চান। অথবা এGপ বলা: আ<াহ আমােদরেক 
!হদায়াত িদেবন যিদ িতিন চান। বরং দৃঢ়ভােব দু’আ করেব, তােত ইংশাআ<াহ 
তথা যিদ আ<াহ চান, এGপ শ7 ব0বহার করেব না। নবী সা: বেলন: !তামােদর 
!কউ !যন এGপ না বেল: !হ আ<াহ! আপিন চাইেল আমােক hমা ক[ন, আপিন 
চাইেল আমার >িত রহম ক[ন, আপিন চাইেল আমােক িরিযক দান ক[ন! বরং 
দৃঢ়ভােব চাইেব। কারণ িতিন !তা যা িনেজ ইvা কেরন, তা ই িদেবন; তােক !তা 
!কউ বাধ0কারী !নই। (বণJনা কেরেছন ইমাম বুখারী ও মুসিলম) 

•! !য িবষয়িট সকল ইবাদেতর মােঝ পাওয়া যায়: অcিরক ও বািহ0ক সকল 
আমলেলার ব0াপাের !কউ িচcা করেল !দখেব, সবেলার মেধ0ই আ<াহর >িত 
দীনতা >কাশ করার িবষয়িট রেয়েছ। তাই এটা সকল ইবাদেতর সম|য়ক। 
সুতরাং ইবাদেতর মেধ0 বাsার দীনতা >কােশর পিরমাণ অনুযায়ী তার অcের 
তার >ভাব পড়েব এবং দুিনয়া ও আেখরােত তার জন0 উপকারী হেব। আপিন 
ধু সবJবৃহৎ কাযJগত ইবাদত, নামােযর মেধ0ই িচcা ক[ন, নামােয বাsা তার 
রেবর সামেন শাc, ভীত-স{=, িবনয়ী ও অবনত ম=েক দাঁিড়েয় থােক, িসজদার 
Oােন দৃিW রােখ। আর [ কের তাকবীেরর মাধ0েম। 

•! আ<াহর িনকট দীনতা >কাশ আ<হর >িত ঈমানেক শিmশালী কের। 
•! িকভােব আ<াহর সামেন দীনতা >কাশ করা যায়? দীনতা >কাশ একিট উzীপক। 

তা বাsােক সবJদা তাকওয়া ও আ<াহর আনুগেত0 িনেয়ািজত থাকেত !>রণা 
!দয়। আর এই দীনতা >কাশ কতেলা িজিনেসর মাধ0েম বা=বািয়ত হয়: 

•! সৃিWকতJার বড়Ü ও মহÜ উপলি� করা: যখনই বাsা আ<াহর ব0াপাের, আ<াহর 
নাম ও ণাবলীর ব0াপাের সবJািধক জানেব, তখন !স আ<াহর সামেন সবJািধক 
দীনতা >কাশকারী ও িবনয়ী হেব। 



•! মাখলুেকর দুবJলতা ও অhমতার উপলি�: !কউ যখন িনেজেক পিরমাপ করেত 
পারেব এবং বুঝেত পারেব !য, !স সLান, hমতা ও সXেদ !য Oােনই !প\েছ 
যাক না !কন, তবু !স দুবJল, অhম, িনেজর ভাল-মs িকছুই করার hমতা !নই 
তার, তখন !স িনেজেক !ছাট মেন করেব, তার অহংকার !শষ হেয় যােব, অq-
>ত0q ন¤◌্র হেয় পড়েব, তার মিনেবর সমীেপ দীনতা >কাশ এবং তার িনকট 
আpয় >াথJনা ও কাকুিত-িমনিত বৃিa পােব। 

•! আ<াহর িনকট মুখােপিhতা >কােশর আলামতসমূহ: 

১. আ<াহর জন0 সেবJাu িবনয়ী হওয়া, সােথ সােথ সেবJাu ভালবাসাও রাখা। 
২. আ<াহ ও তার ি>য় ব®সমূেহর সােথ সXকJ গড়া। 
৩. সব সময় ও সবJাবOায় আ<াহর িযকর ও ইে=গফাের থাকা। 
৪. !নক আমল কবুল না হওয়ার আশংকায় থাকা। 
৫. !গাপেন->কােশ0 আ<াহেক ভয় করা। 
৬. আ<াহর আেদশ-িনেষধসমূহেক বড় মেন করা। 

•! আ<াহর সামেন িবগিলত হেয় যাওয়ার Ñাদ: !যসকল িবষয়েলা ঈমানেক সেতজ 
কের, তার মেধ0 রেয়েছ, আ<াহর সােথ িনজJেন কথা বলা ও িবগিলত হওয়ার 
Ñাদ। এজন0ই রাসূল সা: বেলেছন: বাsা আ<াহর সবJািধক িনকটবতJী হয় িসজদার 
সময়। কারণ িসজদার অবOার মেধ0 !য িবনয় রেয়েছ, তা অন0ান0 অবOায় !নই। 
এর মেধ0 এমন ভºাবOা ও ন¤◌্রতা রেয়েছ, যা অন0ান0 অবOায় !নই। একারেণই 
বাsা িসজদাবOায় আ<াহর সবJািধক িনকটবতJী হয়। !যেহতু িসজদায় কপাল 
যমীেন রােখ, অথচ কপালই তার সবেচেয় উপেরর অq। কার জন0 এটা যমীেন 
রােখ? আ<াহর জন0। এজন0ই এটা আ<াহর সবেচেয় িনকটতJী অবOা। 

•! আ<াহর সেq মুনাজােত এই কথােলা কতই না মধুর! ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: 
এই অবOায়, অথJাৎ আ<াহ সুবহানা: ওয়াতালার সামেন িবগিলত ও নত হওয়ার 
অবOায় এই কথােলা বলা কতই না মধুর: 
আপনার িনকট >াথJনা করিছ, আপনার সLান ও আমার হীনতার উিসলা িদেয়, 
আপিন অবশ0ই আমার >িত দয়া ক[ন! আপনার িনকট >াথJনা করিছ আপনার 



শিm ও আমার দুবJলতার উিসলা িদেয়, আমার !থেক আপনার অমুখােপিhতা ও 
আপনার >িত আমার মুখােপিhতার উিসলা িদেয়! আপনার সকােশ লুিটেয় িদিv 
এই িমথ0াবাদী ও অপরাধীর ললাট! আিম ছাড়াও আপনার অেনক !গালাম রেয়েছ, 
িকo আপিন ছাড়া আমােদর !কান মিনব !নই! আপিন ছাড়া !কান আpয় ও !কান 
িঠকানা !নই। আপনার িনকট >াথJনা করিছ এক হতদরীে¡র ন0ায়। আপনার 
িনকট িমনিত করিছ এক অনুগত ও নত বাsার ন0ায়! আপনােক ডাকিছ এক 
ভীত-স{= ফিরয়ািদর ন0ায়, যার ঘাড় আপনার সামেন নুেয় পেড়েছ, যার নাক 
আপনার সামেন ধুেলামিলন হেয়েছ, যার চhুÅয় আপনার সামেন «ািবত হেয়েছ 
এবং যার ™দয় আপনার সামেন িবগিলত হেয়েছ। 

•! িকভােব আমােদর অcের আ<াহর বড়Ü Oাপন করেবা? 

আ<াহর তা’আলার বড়েÜর একিট িনদশJন, যা আ<াহ তা’আলা Ñীয় িকতােব তাঁর 
পিবe সÖার ব0াপাের বেলেছন: 

 تrهr ي!و(م! الْق?ي!ام!ة? و!الس+ماو!اتr م!طْوِي+اتáقَب(ض!و!م!ا قَد!رrوا اللـه ح!ق+ قَد(رِه? و!الْأَر(ضr ج!م?يع}ا 
  بِي!م?ينِه? سrب(ح!ان!هr و!ت!ع!الَى ع!م+ا يrش(رِكُونَ

“তারা আ<াহেক তার যেথািচত মযJাদা !দয়িন। অথচ িকয়মােতর িদন !গাটা পৃিথবী 
থাকেব তার মুেঠার িভতর এবং আকাশমàলী টােনা অবOায় থাকেব তার ডান 
হেত। িতিন পিবe এবং তারা !য িশরক কের, তা !থেক িতিন ব: উে≤ÄJ।”  

রাসূলু<াহ সা: বেলন: িকয়মােতর িদন আ<াহ তা’আলা যমীনেক তার মুিrেত 
িনেবন আর সম= আসমানসমূহেক তাঁর ডান হােত িনেবন, অত:পর বলেবন: 
আিমই একমাe বাদশা। দুিনয়ার বাদশারা এখন !কাথায়!!? (বণJনা কেরেছন ইমাম 
বুখারী রহ:) 

•! গভীর >Çাবানী: শায়খুল ইসলাম বেলন: বাsার অcের আ<াহ তা’আলার বড়Ü 
থাকা তাঁর সLািনত িবষয়সমূহেক সLান করার দািব কের। আর তার সLািনত 



িবষয়সমূহেক সLান করা তার মােঝ ও নােহর মােঝ >িতবñক হেব। তাই যারা 
দু:সাহিসকভােব আ<াহর অবাধ0তার কাজসমূহ কের, তারা আ<াহর যথাযথ বড়Ü 
বুেঝিন। 

•! এই মহা সৃিWর ব0াপাের িচcা কর: 

এই িবশাল সৃিW- আসামন, যমীন, পাহাড়, বৃh, পািন, মািট ইত0ািদ সম= সৃিWেক 
আ<াহ সুবহানা: ওয়াতাআলা িকয়মােতর িদন তার আqুেল রাখেবন এবং উভয় 
মুিrেত জমা করেবন। !যমনটা িবa দিললাদী Åারা >মািণত। 

তাই এটাই আ<াহ তা’আলা বড়েÜর >মাণ !দয়: এই িবশাল সৃিW আ<াহ সুবহানা: 
ওয়াতাআলার িনকট hু¡ হওয়াই তার বড়Ü, মহÜ ও পরাåেমর >মাণ বহন 
কের। একারেণই মিহমাময় আ<াহ বেলেছন: ( !َق! ْدo1ِِ!َ,َما!قَد1َُ,"!"للـ-!َحقَّ  ) অথJাৎ 
তারা তাঁর যথাযথ বড়Ü >কাশ কেরিন। 

মহান আ<াহর বড়Ü, শিm, hমতা ও মহা পরাåমশীলতা বুঝা আমােদর কতই 
না >েয়াজন! 

আমােদর জন0 জ[রী আ<াহ তা’আলার মহÜ বুঝা এবং তােক সবJ>কার `িট 
!থেক পিবe করা। আমরা যখন এটা বুঝেবা, তখন আমােদর অcের আ<াহ 
তা’আলা ও তার আেদশ-িনেষেধর ভালবাসা, মহÜ ও সLান সৃিW হেব। 

আ<াহ তা’আলা বেলন: ( ما لكم ال ترجون للـه وقارا ). 

“!তামােদর িক হল, !তামরা আ<াহর মিহমােক এেকবােরই ভয় কেরা না!?” 
অথJাৎ তাঁর সােথ সLােনর ব0বহার কেরা না। 

হাসান বসরী রহ: বেলন: অথJাৎ !তামােদর িক হল, !য !তামরা আ<াহর তা’আলার 
হক বুঝ না এবং তার কর আদায় কর না! 

মুজািহদ রহ: বেলন: অথJাৎ !তামােদর রেবর বড়েতর >িত ïেhপ কেরা না। 



ইবেন আNাস রা: বেলন: তার যথাযথ সLান বুঝ না। 

ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: এসকল মতেলা একিট অেথJর িদেকই িফের। তা 
হেv, তারা যিদ আ<াহ তা’আলার বড়Ü >কাশ করত এবং তার যথাযথ সLান 
বুঝত, তাহেল অবশ0ই তােক এক বেল Ñীকার করত, তার আনুগত0 করত এবং 
কৃতÇতা আদায় করত। আর আ<াহ তা’আলার আনুগত0 হেu তার অবাধ0তার 
কাজসমূহ !থেক িবরত থাকা এবং তার সLান অনুযায়ী তার !থেক ল~ােবাধ 
করা। 

•! সবেচেয় বড় মূখJতা: ইবনুল কািয়0ম রহ : বেলন: সবেচেয় বড় জুলুম ও মূখJতা 
হল, তুিম মানুেষর িনকট হেত paা ও সLান কামনা করেব, অথচ !তামার অcর 
আ<াহ তা’আলার বড়Ü ও মযJাদা !থেক মুm। কারণ তুিম যখন মাখলুেকর সLান 
ও বড়Ü >কাশ কর, তখন ওই ব0িm !তামােক এ অবOায় !দখেছ !য, তুিম 
আ<াহেক এতটুকু সLান করেছা না !য, আ<াহ !তামােক এ অবOায় !দখুক, তা 
তুিম চাও। 

•! আcিরকভােব আ<াহেক সLান করার িবিভd Gপ: 

১. আ<াহ তা’আলার সLান থাকার একিট আলামত হল, তাঁর !কান সৃিWেক তাঁর 
সমকh না করা। শ7 ব0বহােরর !hেeও না: !যমন: এGপ বলা: ‘আ<াহ ও 
!তামার জীবেনর শপথ! আমার আ<াহ ও তুিম ব0তীত !কউ !নই’। অথবা “আ<াহ 
ও আিম যা চাই’। 
২. ভালবাসা, সLান ও মযJাদা দােনর !hেeও না। 
৩. আনুগেত0র !hেeও না। !যমন তুিম মাখলুেকর আেদশ-িনেষেধর এমনভােব 
আনুগত0 করেল, !যমন আ<াহ তা’আলার আনুগত0 করা হয়, অথবা তার !চেয় 
!বিশ করেল, !যমনটা অিধকাংশ জািলম ও পািপrেদর !hেe হেয় থােক। 
৪. ভয় ও আশার !hেeও না। অথJাৎ আ<াহর িবষয়েলােক সহজভােব !দখেব 
না, তার হকেক !ছাট কের !দখেব না, !সেলার ব0াপাের একথা বলেব না !য, 
এেলা সব hমা কের !দওয়া হেব এবং এেলােক অিতিরm িবষয় বানােব না 
বা এেলার উপর মাখলুেকর হকেক >াধান0 িদেব না। 



৫. এমন !যন না হয় !য, আ<াহ ও তার রাসূল এক িদেক, এক>ােc, আর 
!লাকজন একিদেক এক >ােc, তখন তুিম !লাকজেনর িদেক থাকেল, আ<াহ ও 
তার রাসূেলর িদেক থাকেল না। 
৬. মাখলুেকর সােথ কথা বলার সময় তােদরেক Ñীয় মন ও িবেবক সেপ !দওয়া 
আর আ<াহর !খদমত করার সময় ধু !দহ ও যবান !দওয়া-এমন অবOা !থেক 
িবরত থাকেব। 
৭. িনেজর উেzশ0েক আ<াহর উেzেশ0র উপর >াধান0 িদেব না। 
৮. আ<াহর সLােনর আেরকিট হল, Ñীয় মেনর !ভতেরর খারাপ অবOা সXেকJ 
আ<াহর অবগত হওয়ােক ল~া করেব। 
৯. তার সLােনর আেরকিট হল, নািম দািম মান[ষেক যতটা ল~া করেব িনজJেন 
আ<াহ তা’আলােক তার !চেয় !বিশ ল~া করেব।  
এ সবেলা হল অcের আ<াহর সLান না থাকা। !য এমন হেব, আ<াহ তা’লা 
মানুেষর অcের তার সLান বা ভয় সৃিW করেবন না। মানুেষর অcর !থেক তার 
ভয় ও সLান পেড় যােব। যিদও তার অিনেWর ভেয় তােক সLান করেত পাের, 
িকo এটা হেv ঘৃণার সLান। ভালবাসা ও paার সLান নয়। 

•! আ<াহ তা’আলার নাম ও ণাবলীেত তার বড়েÜর কথা িচcা কর: আ<াহ 
তা’আলার বড়েÜর ব0াপাের কুরআন সুdাহর বণJনা অেনক রেয়েছ। একজন 
মুসিলম যখন তা ভাবেব, তখন তার অcর !কঁেপ উঠেব, ™দয় ¶িsত হেব, মন 
িবনয়াবনত হেব, তার !চহারা মহা মিহম আ<াহর সামেন ঝুেক যােব, তার অq-
>ত0qেলা সবJেpাতা ও সবজাcা আ<াহর জন0 নুেয় পড়েব, পূবJবতJী-পরবতJী 
সকল সৃিWর রেবর >িত ভয় !বেড় যােব এবং দাসেÜর !মহরােব তার গদJার 
িসজদায় লুিটেয় পড়েব। 

তার !য সম= সুsর নাম ও উdত ণাবলী আমােদর িনকট !প\েছেছ, তার মেধ0 
রেয়েছ:  

 .  العظيم املهيمن اجلبار املتكرب القوي القهار الكبري املتعال سبحانه وتعاىل -



িতিন মহান, >তাপশালী, পরাåশালী, বড়েÜর অিধকারী, শিmশালী, hমতাশালী, 
বড়, সুউu, পিবe, উdত.. 

  وهو احلي الذي ال ميوت واجلن واإلنس ميوتون  -

িতিন িচর°ীব, কখেনা মেরন না। আর িজন ও মানুষ মৃতু0বরণ মের। 

 .وهو القاهر فوق عباده ويسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته -

িতিন িনজ বাsােদর উপর hমতাশালী। ব… ও !ফেরশতাগণ তার ভেয় তার 
>শংসা সহ তাসবীহ পাঠ কের। 

عزيز ذو انتقام، قيوم ال ينام، وسع كل شيء علماً، يعلم خائنة  األعني وما ختفي  
 الصدور

িতিন পরাåমশালী, >িতেশাধ iহণকারী। িচর >িতিrত, কখেনা ঘুমান না। সব 
িজিনসেক ইলেমর মাধ0েম পিরব0£ কের আেছন। িতিন !চােখর !গাপন !খয়ানত 
এবং অcের যা আেছ তাও জােনন। 

•! নােহর িকছু কুফল:  

ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: নােহর একিট কুফল হল, তা অcের মহান আ<াহর 
বড়Ü কিমেয় !দয়। 

িবশর আল হািফ বেলন: মানুষ যিদ আ<াহর বড়েÜর ব0াপাের িচcা করত, তাহেল 
কখেনা তার অবাধ0তা করত না। 

যার অcের আ<াহর বড়Ü হালকা হেয় যায়, অত:পর !স নাহ ও িব[aাচরেণ 
উদাসীন হেয় যায়, !স !যন !জেন রােখ !য, !স িনেজরই hিত করেছ। আ<াহ 
তা’আলার অসংখ0 বাsা রেয়েছ, যারা আ<াহ তা’আলার আেদেশর অবাধ0তা কের 
না এবং তােদরেক !য আেদশ করা হয়, তারা তা ই পালন কের। যারা সংখ0ায়ও 



আমােদর !থেক অিধক এবং আমােদর !থেক !বিশ ভয় ও ইবাদতও কের। তারা 
িদবারািe আ<াহর তাসবীহ পাঠ কের, কখেনা িবরিত !দয় না। 

•! িনেজেক আ<াহর বড়Ü বণJনায় অভ0= কর: বাsা যখন িনেজর অcরেক নামােযর 
মেধ0 িচcা, অনুধাবন, আনুগত0 ও একাiতায় রাখেত অভ0= করেব, তখন তার 
অcের আ<াহর  ভয়, ভালবাসা ও আ<াহর িনকট যা আেছ তার >িত আiহ বৃিa 
পােব। তার !কান অবOা ও !কান কাজ তার সৃিWকতJার ভয়শূণ0 হেব না। 

ফেল শয়তান যখন তােক !কান িবষেয় >েরািচত করেব, !কান মs িবষয়েক তার 
সামেন সুsর কের তুলেব, তখন !স এই কথা বেল তা !থেক মুm থাকেব: “আিম 
সকল জগেতর সৃিWকতJা আ<াহেক ভয় কির”। 

•! িযকর দুই >কার: কাযী ইয়ায রহ: বেলন: আ<াহর িযকর দুই >কার: অcেরর 
িযকর, যবােনর িযকর। অcর অcেরর িযকর আবার দুই >কার:  

তার মেধ0 একিট হেv: আ<াহ তা’আলার বড়Ü, মহÜ, hমতা, রাজÜ এবং 
আসমানসমূেহ ও যমীেন তার িনদশJনবলীর ব0াপাের িচcা করা। এটাই হল 
সেবJাdত ও সবেচেয় বড় িযকর। 

িÅতীয়িট হল: তার আেদশ-িনেষধ পালেনর সময় অcের তােক îরণ করা: আর 
îরণ করার মাধ0েম িতিন যা আেদশ কেরেছন, তা পালন করা আর িতিন যা 
িনেষধ কেরেছন, তা !থেক িবরত থাকা এবং !যসকল িবষয় সেsহপূণJ তার িনকট 
!থেম যাওয়া। 

আর ধু যবােনর িযকর: এটা হল দুবJল িযকর। িকo তথািপ এর মেধ0ও মহা 
ফযীলত রয়েছ, যা অসংখ0 হািদেস এেসেছ। 

আ<াহর িযকেরর ফল: আ<াহ তা’আলার িযকর অcের আ<াহর বড়েÜর উপলি� 
সৃিW কের এবং একথার অনুভূিত সৃিW কের !য, িতিনই সব িকছুর উপর 
hমতাবান, িতিন িচর°ীব, িচর>িতিrত, আসমানসমূহ ও যমীনেক টেল যাওয়া 



!থেক রhা কেরন এবং এেলার সংরhেণ িতিন  াc হন না। আর তখনই 
িযকরকারী সফলতা ও >শািc অনুভব করেব, !য সফলতা ও >াি£র অনুভূিত 
তার অcর ও অq->ত0qেক !ডেক িনেব।  

 .(الذين آمنوا وتطمئن قلوkم بذكر اللـه أال بذكر اللـه تطمئن القلوب )

“যারা ঈমান এেনেছ এবং যােদর অcর আ<াহর îরেণ >শাc হয়। েন রাখ, 
আ<াহর িযকের অcর >শাc হয়।” 

িতিনই আ<াহ, িযিন মহান। ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: কতেলা আäযJজনক 
িবষয় হল: 

তুিম আ<াহেক জান, িকo তােক ভালবােসা না। 

তুিম আ<াহর িদেক আùানকারীর আওয়ায ন, িকo তােত সাড়া দাও না। 

তুিম আ<াহর সােথ !লন-েদেনর লাভ বুঝ, িকo তারপরও অেন0র জন0 কাজ 
কর। 

তুিম আ<াহর !åােধর পিরমাণ জান, িকo তারপরও তােতই পিতত হও। 

তুিম আ<াহ তা’আলার অবাধ0তার মেধ0 িবষdতার য{ণা অনুভব কর, তথািপ তুিম 
তার আনুগেত0র মাধ0েম তার ঘিনrতা অে|ষণ কর না। 

তুিম আ<াহর কথা ব0তীত অন0 িকছুেত িল£ হওয়া ও তার আেলাচনা করার মােঝ 
অcেরর সংকীণJতা অনুভব কর, তথািপ তার îরণ ও তার সেq মুনাজােতর 
মাধ0েম বh >শ= করার >িত আiহী হও না। 

তুিম আ<াহ ব0তীত অন0 িকছুর সােথ অcর সXিকJত হেল শাি= অনুভব কর, 
িকo তথািপ আ<াহর িদেক মেনােযাগী ও অনুরাগী হওয়ার মাধ0েম তা !থেক 
বাঁচেত চাও না। 



এর !থেক আরও আäযJজনক হল, তুিম জান, তােক ছাড়া !তামার !কান উপায় 
!নই এবং তুিমই তার িনকট সবেচেয় !বিশ মুখােপhী, তথািপ তুিম তার !থেক 
িবমুখ আর যা তার !থেক দূরÜ সৃিW করেব, তার িদেক ধািবত। 

•! সবJািধক আäযJজনক িজিনস:  ফুযাইল ইবেন ইয়াযেক বলা হল: সবJািধক 
আäযJজনক িজিনস িক? িতিন বলেলন: তা হল: তুিম আ<াহেক িচন, িকo 
তারপরও তার অবাধ0তা কর। 

•! >কৃত মুিমন: যার অcের আ<াহর বড়Ü িবচরণ কের। যার !দহ িসজদায় লুিটেয় 
পেড়, যার অcর অনুগত হয় এবং মন িবিনত হয়। !স তার [কুেত রেবর সােথ 
িনেজর অবOা বণJনা করেত িগেয় বেল: !হ আ<াহ !তামার জন0ই [কু করলাম, 
!তামার >িতই ঈমান এেনিছ এবং !তামার িনকট আôসমপJণ কেরিছ। আমার 
কণJ, চhু, মগজ, অি=, চিবJ সব !তামার সামেন নত হেয়েছ। 

এ কারেণই ইমাম আহমাদ রহ: বেলন: তুিম যিদ !তামার অcর পিরa কের 
িনেত পার, তখন তুিম আর কাউেক ভয় করেব না। 

ই~ুzীন ইবেন আ7ুস সালাম জৈনক তাত বাদশার সামেন দàায়মান। তার 
সােথ কিঠনভােব কথা বলেছন। তারপর িতিন >ত0াগমন করেলন, তখন !লাকজন 
তােক িজেÇস করল: !হ ইমাম! আপিন তােক ভয় করেলন না? িতিন বলেলন: 
আিম আ<াহর বড়েÜর কথা িচcা করিছলাম, একারেণ !স আমার িনকট িবড়ােলর 
ন0ায় হেয় !গল। 

িকo এখন !দিখ, অেনক মানুষ অিফসার, আইন, >শাসন ইত0ািদেক আ<াহর 
!থেক অিধক ভয় কের। !কান সেsহ !নই, এটা তার অcেরর সমস0া। আর Çানী 
ব0িm Ñীয় মেনর সােথ !জরা কের। 

•! মুসিলেমর জীবেন আ<াহর বড়Ü অনুধাবেনর [Ü: !য আ<াহর বড়Ü ও মহেÜর 
>িত দৃিW িদেব, !স তার সLািনত িবষয়সমূহেক সLান করেব এবং তার যথাযথ 
মূল0ায়ন করেব, তার আেদশ-িনেষধেক বড় মেন করেব এবং তার জন0 তার 



একিট !ছাট অবাধ0তাও কিঠন মেন হেব। !স এমন ভয় করেব, !যন একিট আ= 
পাহাড় তার উপর পিতত হেব। 

আমরা যিদ আ<াহর বড়Ü অনুধাবন কির, তার >িত !য দাসÜ, আনুগত0 ও িবনয় 
>দশJন করা আবশ0ক তা উপলি� কির এবং তার যথাযথ হক বুঝেত সhম হই, 
তাহেল আমরা িনেজেদর মন !থেক !বিশ !বিশ িহসাব িনেত পারেবা, আমােদর 
>িত আ<াহর !নয়ামতরাজী ও আমােদর পh !থেক তার অবাধ0তার পিরমাণ 
িমিলেয় !দখেত পারেবা এবং আমােদর >িত তার হক ও আমরা আমােদর 
আেখরােতর জন0 িক অেi !>রণ কেরিছ, তাও িমিলেয় !দখেত পারেবা। 

•! বড়Ü আ<াহর একিট ণ: ইমাম ইসবাহানী বেলন: বড়Ü আ<াহর একিট ণ, 
!কান সৃিW এর উপযুm নয়। 

তেব আ<াহ তা’আলা সৃিWর মােঝও এক >কার বড়Ü সৃিW কেরেছন, এ কারেণ 
সৃিWর !কউ !কউ অন0েক বড় মেন কের থােক। 

!যমন মানুেষর মেধ0 !কউ সXদেক বড় মেন কের। 

!কউ সLানেক বড় মেন কের। 

!কউ ইলমেক বড় মেন কের। 

!কউ hমতােক বড় মেন কের। 

!কউ পদেক বড় মেন কের। 

এভােব >িতিট সৃিWেকই এক অেথJ সLান করা হয়। আেরক অেথJ করা হয় না। 

আর আ<াহ তা’আলা সবJবOায়ই বড় বা সLািনত। সুতরাং !য আ<াহর বড়েÜর 
হক বুঝেত !পেরেছ, তার উিচত, এমন কথা না বলা, যা আ<াহ অপছs কেরন, 
এমন !কান নাহয় িল£ না হওয়া, যা আ<াহ অপছs কেরন না। কারণ >িতিট 
মানুষ যা অজJন কেরেছ, িতিন তার িহসাব iহণ করেবন। 



 

áع!ت?يد áم+ا ي!لْف?ظُ م?ن قَو(لٍ إِالَّ لَد!ي(ه? ر!ق?يب 
“মানুষ !য কথাই উuারণ কের, তার জন0 একজন >হরী 

িনযুm আেছ, !য (েলখার জন0) সদা >®ত।” 

 

ইমাম ইবেন কাসীর রহ: বেলন: অথJাৎ আদম সcান যত কথা বেল, তার >িতিট কথা 
পযJেhণকারী সদা উপিOত !ফেরশতা রেয়েছ, !য >িতিট কথা িলেখ রােখ, একিট শ7 
বা একিট হরকতও ছােড় না। অনুGপ অন0 আয়ােত আ<াহ বেলন: 

 و!إِنَّ ع!لَي(كُم( لَح!اف?ظ?ني! ك?ر!ام}ا كَات?بِني! ي!ع(لَمrونَ م!ا ت!فْع!لُونَ

“িনäয়ই !তামােদর সােথ >হরীগণ িনযুm আেছ। সLািনত !লখকগণ। যারা জােন, 
!তামরা যা কর।” 

•! অcর িঠক হয় যবান িঠক হওয়ার Åারা: রাসূল সা: বেলন: বাsার ঈমান িঠক হয় 
না, যতhণ পযJc তার অcর িঠক না হয় আর বাsার অcর িঠক হয় না, যতhণ 
পযJc তার যবান িঠক না হয়। (বণJনা কেরেছন ইমাম আহমাদ) 

•! যবানেক উপকারী কথায় ব0= রাখার >েয়াজনীয়তা: যবানেক আ<াহর িযকের ব0= 
রাখ, তার আনুগত0, তাসবীহ, হামদ, তাহলীল (লা ইলাহা ই<া<াহ বলা) ও 
ইে=গফাের ব0= রাখ। রাসূলু<াহ সা: এক মজিলেস ৭০ বােরর অিধক আ<াহর 
িনকট ইে=গফার করেতন। আমরা িক আমােদর !কান মজিলেস একবারও 
আ<াহর িনকট ইে=গফার কির? 

•! তুিম কত পুরtার ও কল0াণ নW কের িদেল: !হ আ<াহর বাsা! তুিম একিট 
মজিলেস বেস কথাবাতJা বলেছা, িকo তুিম জান না, তুিম িক হারােvা। তুিম যিদ 



িযকর ও ইে=গফাের মেনািনেবশ করেত তাহেল !সটা !তামার জন0 কতই না 
ভাল হত। এেত !তামার হয়ত দুই িমিনট বা িতন িমিনট সময় ব0য় হত। তুিম 
যিদ এই দুিনয়ায় একিট !খজুর বৃh !রাপন করেত চাইেত, তাহেল তােত তুিম 
কত !চWা ও সময় ব0য় করেত! পািন িদেত, রhণােবhণ করেত, পিরচযJা করেত। 
এেত ফল িদেত হয়ত এক বছর !লেগ !যত। আবার কখেনা ফল না !দওয়ার 
সìাবনাও থাকত। িকo িতন িমিনেটর মেধ0 তুিম জাdােত একিট !খজুর বৃh লাভ 
করেত পারেত, যার কাà হত ÑেণJর। তুিম িক কখেনা !কান মজিলেস একশত 
বার সুহবানা<ািহ ওয়ািবহামিদিহ বেল !দেখেছা? !তামার পাঁচ িমিনেটর !বিশ সময় 
লাগত না। 

!হ ভাই! তুিম যবােনর ব0াপাের উদাসীন হওয়া !থেক সাবধান হও। কারণ এিট 
হল একিট িহংF hিতকর জoর ন0ায়, তুিম যার >থম িশকার।  

!হ ভাই! যবােনর ব0াপাের উদাসীন হওয়া !থেক সাবধান হও। কারণ !তামার 
অq->ত0qেলার মেধ0 এটাই !তামার িব[েa সবJািধক অপরাধ কের থাক। তুিম 
!তামার আমলনামায় িকয়মােতর িদন যত বদ আমল !দখেত পােব, তার 
অিধকাংশই !তামার যবানই !তামার িব[েa িলিখেয়েছ। নবী সা: বেলেছন: 
মানুেষর মুেখর ফসলেলাই মানুষেক জাহাdােম উেûামুখী কের বা নােকর উপর 
কের িনেhপ কের। (বণJনা কেরেছন ইমাম িতরিমযী রহ:)  

একারেণই নবী সা: বেলেছন: !য আ<াহ ও পরকােলর >িত ঈমান রােখ, !স !যন 
হয়ত ভাল কথা বেল, নয়ত চুপ থােক। (বুখারী মুসিলম) 

আ7ু<াহ ইবেন মাসুদ রা: বেলন: দীঘJ সময় বsী কের রাখার !hেe !তামার 
যবান !থেক উপযুm িজিনস আর িকছু !নই। 

 

 



•! ভ¡তা িক? 

আহনাফ ইবেন কায়সেক ভ¡তা ও মানবতা সXেকJ িজেÇস করা হল। িতিন 
বলেলন: সত0কথন, মুসিলম ভাইেদর সােথ সদাচরণ ও সবJOােন আ<াহর îরণ। 

•! >াÇবানী: অেনক কথা মুখ িদেয় চেল আেস, আর তার কারেণ মানুষ Äংস হয়। 
•! >কৃত মুসিলম: রাসূলু<াহ সা: বেলন:  মুসিলম !স ই, যার যবান ও হাত !থেক 

মুসলমানগণ িনরাপদ থােক। 
•! সবেচেয় কিঠন আমল: দাউদ আত-তায়ী একদা মুহাLাদ ইবেন আ7ুল আযীযেক 

বেলন: তুিম িক জান না, যবােনর !হফাজত করাই সবেচেয় কিঠন ও সবJেpr 
আমল? িতিন বলেলন: হ0াঁ, িকo আমােদর িক অবOা হেব? 

•! যবােনর ব0াপাের সালাফেদর অবOা: হাসান বসরী রহ: বেলন: যবান হল, !দেহর 
িনয়{ক। যখন তা অq->ত0েqর উপর !কান অপরাধ কের, তখন সম= অq-
>ত0q অপরােধ িল£ হয়। যবান যখন ভাল থােক, তখন সম= !দহও ভাল থােক। 
হাসান ইবেন সািলহ বেলন: আিম তাকওয়ার অনুসñান করলাম। তােত যবােনর 
!চেয় কম আর িকছুর মেধ0 !পলাম না। 
ওমর ইবনুল খাwাব রা: !থেক বিণJত, িতিন আবু বকর রা: এর িনকট !গেলন। 
িতিন !দখেলন, আবু বকর রা: তার িজùা !টেন ধেরেছন। ওমর রা: বলেলন: 
থামুন! আ<াহ আপনােক hমা ক[ন! আবু বকর রা: বলেলন: এটা আমােক 
অেনক ঘােট অবতরণ কিরেয়েছ! !ক বলেলন একথা?! িতিন হেলন নবী রাসূলেদর 
পের সেবJাwম ব0িm। আবু বকর রািযআ<া: আন:। 
তাউস ইবেন কাইসান দীঘJ িনরবতার ব0াপাের ওযর !পশ করেতন। িতিন বলেতন: 
আিম আমার যবানেক পরীhা কেরিছ, আিম !দখলাম !স হেv দুÉেপাষ0 িশর 
ন0ায় দুW। 

•! িকভােব তুিম !তামার !দাষ-`িট !গাপন করেব? কােয়স ইবেন সািয়দা ও আকসাম 
ইবেন সাইফী একজায়গায় একিeত হেলন। একজন আেরকজনেক বলেলন: 
আদম সcােনর মেধ0 িক পিরমাণ !দাষ !পেল? অপরজন বলল: তা অগিণত, আিম 



৮ হাজার েনিছ। তারপর একিট পaিত !পেয়িছ, !যিট অবলçন করেল তুিম 
!তামর সব !দাষ !গাপন করেত পারেব। >থমজন বলেলন: তা িক? অপরজন 
বলেলন: তা !হে◌ছ যবােনর !হফাজত করা।  

•! যবােনর !হফাজত মুwাকীেদর xবিশW0: জৈনক তািবয়ী বেলন: আিম আতা ইবেন 
আিব রাবােহর সােথ িeশ বছর !হেরেম !থেকিছ। এ সময় িতিন কখেনা আ<াহ 
ও তার আয়াতসমূেহর আেলাচনা, সৎ কােজর আেদশ, অসৎকােজ বাঁধা >দান ও 
অিত >েয়াজনীয় কথা ছাড়া !কান কথা বেলনিন। আমরা তােক এ ব0াপাের িজেÇস 
করেল িতিন বলেলন: !তামরা !কন বুঝ না! !তামরা িক ভুেল !গছ, !তামােদর 
উপর !ফেরশতা িনযুm আেছ, যারা !তামােদর >িতিট óাস->óাসও সংরhণ 
কেরন এবং >িতিট কথাবাতJা িলেখ রােখন। এর Åারা আ<াহর সামেন 
!তামােদরেক িহসােবর সLুখীন করেব। 

•! !য সম= িবষয় !থেক যবানেক !হফাজত করা হেব: অিভশXাত !দওয়া, অêীল 
ও লাগামহীন কথাবাতJা বলা, !বিশ !বিশ আ<াহর অসoিWমূলক হািস-ঠাÀা করা, 
আ<াহর অসoিWমূলক অনথJক কথাবাতJা অিধক পিরমােণ বলা এবং গীবত, 
!চাগলেখারী ও ব0q-িবΩপ করা !থেক যবানেক !হফাজত করেত হেব। িবেশষত: 
আ<াহর আয়াত, িকতাবসমূহ, নবী-রাসূল, উলামা, তািলবুল ইলম, দািয় ও 
মুজািহদেদরেক িনেয় ঠাÀা করা !থেক !হফাজত করেত হেব। কারণ এেলা 
!নফািকর আলামত। 

•! িকভােব যবানেক !হফাজত করা যােব? 

১. যবানেক আ<াহর ইবাদেত িনেয়ািজত করা: এবং যবানেক আ<াহর ইবাদেত 
িনেয়ািজত করেল আ<াহর িনকট িক পিরমাণ িবিনময় রেয়েছ, তা অনুধাবন করা। 
কারণ উwম কথা !তামােক জাdােতর িনকটবতJী করেব এবং জাহাdাম !থেক দূের 
রাখেব। কারণ িবa হািদেস রাসূলু<াহ সা: !থেক >মািণত, িতিন বেলন: বাsা 
এক টুকেরা !খজুর ও একিট উwম কথার Åারা জাহাdাম !থেক !বঁেচ যায়। 
২. সালােফ সািলেহর জীবনী পাঠ: তােত উwম নমুনা রেয়েছ, যা অথJবহ কােজ 
িনেজেক ব0= রাখেত অনুে>রণা !যাগােব। 



৩. আ<াহর িনকট দু’আ করেব, !যন আ<াহ !তামার যাবানেক অনথJক কথা !থেক 
!হফাজত কেরন এবং সিঠক কথা বলার তাওফীক দান কেরন। কারণ এর Åারা 
আমল সংেশাধন হেব এবং নাহ মাফ হেব। আ<াহ তা’আলা বেলন:  

اتقوا اللـه وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعما لكم ويغفر لكم  يأيها الذين ءامنوا
 "ذنوبكم

“!হ ঈমানদারগণ! !তামরা আ<াহেক ভয় কর এবং সিঠক কথা বল। তাহেল 
আ<াহ !তামােদর আমল সংেশাধন কের িদেবন এবং !তামােদর নাহ hমা কের 
িদেবন।”  
হািদেস বিণJত দু’আর মেধ0 রেয়েছ: (اللـهم اهدين وسددين) “!হ আ<াহ আমােক 
!হদায়াত দান কর এবং আমার কথা ও কাজ সিঠক কের দাও।” 
এই বেল আ<াহর িনকট দু’আ করেব: !হ আ<াহ! আিম !তামার িনকট এমন 
যবান চাই, যা !তামােক আমার >িত সoW করেব এবং এমন যবান !থেক আpয় 
চাই, যা !তামােক আমার >িত !åাধাি|ত করেব। 

•! কথার মেধ0 দু’িট বড় িবপদ রেয়েছ: ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: যবােনর মেধ0 
দু’িট বড় িবপদ রেয়েছ, যার একিট !থেক মুিm !পেলই আেরকিট !থেক মুিm 
পাওয়া যায় না। একিট হল: কথা বলার িবপদ, আেরকিট হল: চুপ থাকার িবপদ। 
আপন আপন সমেয় >েত0কিটই অপরিট !থেক বড় িবপদ হেত পাের। 

!যমন !য হক কথা বলা !থেক চুপ থােক, !স হল !বাবা শয়তান, আ<াহর অবাধ0, 
মানুষেক >দশJনকারী, xশিথল0কারী, (যিদ িনেজর উপর আশংকা না থােক)। আর 
!য ±াc কথা বেল !স হল, বাকশীল শয়তান, আ<াহর অবাধ0। !বিশরভাগ মানুষই 
কথা বলা ও চুপ থাকার !hেe সিঠক অবOা !থেক িবচু0ত। মধ0মপ¿ীরাই হেv 
সরল সিঠক পেথর অনুসারী। যারা িনেজেদর যবানেক বািতল কথা !থেক 
!হফাজত কের আর যা পরকােল উপকারী হেব, তা বেল। 

 

 



যুহদ বা দুিনয়া িবমুখতা 

আ<াহ তা’আলা বেলন: ( قَىقلْ م!ت!اعr الدÜن(ي!ا قَل?يلٌ و!الَْآخ?ر!ةُ خ!ي(رá ل?م!نِ ات+ ) 

“বল, দুিনয়ার !ভাগ-সìার তুv। যারা আ<াহেক ভয় কের, তােদর জন0 আেখরাতই 
উwম।” 

ইমাম বাগাবী রহ: বেলন: অথJাৎ !হ মুহাLদ! তুিম বল, তার উপকারীতা ও তার Åারা 
সুিবধা iহণ তুv ও নগন0। যারা িশরক ও রাসূেলর অবাধ0তা !থেক !বঁেচ থােক 
তােদর জন0 আিখরাতই উwম ও !pr। 

•! যুÃদ এর সংÇা: যুহদ হল, দুিনয়ার >িত পতনশীলতার দৃিW !দওয়া, ফেল তা 
তুv মেন হওয়া এবং তা !থেক িবমুখ থাকা সহজ হওয়া। 

ইমাম আহমাদ রহ: বেলন: যুহদ হল Ñ^ আশা করা। 

তার !থেক এGপ আেরকিট বণJনা রেয়েছ !য, যুহদ হল: দুিনয়া আসার কারেণ 
আনিsত না হওয়া এবং চেল যাওয়ার কারেণও দু:িখত না হওয়া। তােক িজেÇস 
করা হল: এক ব0িmর িনকট এক হাজার িদনার আেছ, !স িক যােহদ (দুিনয়া 
িবমুখ)? িতিন বলেলন: হ0াঁ, হেত পাের, শতJ হল, তা বৃিa !পেলও !স আনিsত 
হেত হেব না এবং কেম !গেলও দু:িখত হেব না। 

আ<াহ তা’আলা দুিনয়ােত যুÃদ (দুিনয়ািবমুখীতা) অবলçন করার ব0াপাের উৎসাহ 
িদেয়েছন। তার >িত উৎসািহত কেরেছন, তার >শংসা কেরেছন এবং তার 
িবপরীত অবOােক মs বেলেছন। দুিনয়ার >িত আসিm আর আেখরাত !থেক 
িবমুখ হওয়ােক িনsা কেরেছন। আ<াহ তা’আলা বেলন: !َْلح"!Rَ,لدُّْن5َ!بَْل!تُْؤثُِر"!َrا!5َا

!َ,;َْبقَىَ,"ْآلِخرَ! !َخ5ٌْر ُr   “আসেল !তামরা পািথJব জীবনেক >াধান0 দাও, অথচ 
আেখরাতই !pr ও Oায়ী।” 



রাসূলু<াহ সা: বেলন: দুিনয়া যিদ আ<াহর িনকট মািছর পাখা সমপিরমাণও হত, 
তাহেল আ<াহ তা’আলা !কান কােফরেক দুিনয়ার এক !ফাটা পািনও পান করােতন 
না। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম) 

•! গভীর >Çাবনী: ইমাম আহমাদ রহ: বেলন: দুিনয়ার কমটা যেথW হয়, িকo 
!বিশটা যেথW হয় না। 

•! যুহেদর হাকীকত: যুহদ ধু দরী¡তা নয় বা এমনটাও নয় !য, !তামার !থেক 
দুিনয়া িফিরেয় রাখা হল, ফেল তুিম িফের থাকেল; বরং যুÃদ হল: !তামার অcের 
মাল থাকেব না, যিদও !তামার হােত মাল থােক। 

•! তুিম িকভােব দুিনয়া িবমুখ হেব? তার কেয়কিট প¿া: 

১. বাsা িনেজর কােছ যা আেছ, তার তুলনায় আ<াহর িনকট যা আেছ তার 
উপর অিধক িনভJরশীল হওয়া। আর এমন অবOা xতরী হেব আেখরােতর 
>িত সিত0কার ও িনিäত িবóােসর Åারা। কারণ Ñয়ং আ<াহ তা’আলা 
বাsােদর িরিযেকর িযLাদারী িনেয়েছন। !যমন আ<াহ তা’আলা বেলেছন: 
 যমীেন যত >াণী আেছ, সকেলর“ وما من دابة يف األرض إال على اللـه رزقها

িরিযেকর দািয়Ü আ<াহর উপর।” 
২. বাsার অবOা এমন হওয়া !য, যখন তার !কান িবপদ আেস, !যমন 
সXদ, সcান বা অন0 িকছু চেল যায়, তখন !স দুিনয়ায় যা িকছু চেল !গেছ, 
তার !থেক আেখরােত !য িবিনময় Oায়ীভােব লাভ করেব, তার >িত অিধক 
আiহী হেব। আর এটাও পিরপূণJ ইয়াকীেনর Åারাই সৃিW হয়। 
৩. বাsার িনকট হেকর ব0াপাের তার >শংসাকারী আর িনsাকারী সমান 
হেয় যাওয়া: এটা দুিনয়া িবমুখতা, তােক তুv মেন করা ও তার >িত কম 
আiহ থাকার একিট >মাণ। কারণ যার িনকট দুিনয়া বড় হেব, !স >শংসােক 
ভালবাসেব এবং িনsােক অপছs করেব। ফেল এটা তােক িনsার ভেয় 
অেনক হক বজJন করেত এবং >শংসার আশায় অেনক অন0ায় কােজ িল£ 
হেত উaুa করেব। 



সুতরাং যার িনকট তার >শংসাকারী ও িনsাকারী সমান হেয় যােব, এটাই 
তার অcর !থেক মাখলুেকর বড়Ü দূর হেয় যাওয়া এবং আ<াহ ও যােত 
আ<াহর সoিW আেছ তার ভালবাসা দৃঢ় হওয়ার >মাণ বহন করেব। 

•! দুিনয়ার Ñাদ ও আেখরােতর Ñােদর মােঝ পাথJক0: ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: 
আেখরােতর Ñাদ বড় ও Oায়ী আর দুিনয়ার Ñাদ !ছাট ও সামিয়ক। এমিনভােব 
দুিনয়ার কW ও আেখরােতর কWও এমনই। আর এর িভিw হল ঈমান ও 
ইয়াকীেনর উপর। তাই যখন ঈমান শিmশালী হেয় যােব, অcেরর গভীের >েবশ 
কের !ফলেব, তখন !স উdত Ñাদেক িন¤œটার উপর >াধ0ান0 িদেব এবং কিঠন 
য{ণার পিরবেতJ লঘু য{ণা সহ0 কের িনেব। 

ا فَاقْضِ م!ا أَن(ت! قَاضٍ إِن+م!ا قَالُوا لَن( نrؤ(ث?ر!ك! ع!لَى م!ا ج!اَءن!ا م?ن! الْب!يAن!ات? و!الَّذ?ي فَطَر!ن!
  ت!قْض?ي ه!ذ?ه? الْح!ي!اةَ الدÜن(ي!ا

“তারা বলল, িযিন আমােদরেক সৃিW কেরেছন !সই সwার কসম! আমােদর িনকট 
!য উ~ল িনদশJনাবলী এেসেছ, তার উপর আমরা িকছুেতই !তামােক >াধান0 
িদেত পারেবা না। সুতরাং তুিম যা করেত চাও কর, তুিম যাই কর না !কন তা 
এই পািথJব জীবেনই হেব।” 

•! যুহদই Ñি=: জৈনক দুিনয়ািবমূখ সালাফ বলেতন: দুিনয়া িবমুখতা মন ও !দেহর 
Ñি=। আর দুিনয়ার >িত আiহ, িচcা ও !পেরশানী। 

•! দু’িট একিeত হয় না: বলা হেয় থােক: আ<াহ তা’আলা দাউদ আ: এর িনকট 
ওহী পাঠােলন !য, আিম অcরসমূেহর উপর হারাম কেরিছ !য, একই অcের 
আমার ভালবাসা আবার অন0েদর ভালবাসা একিeত হেত পারেব না। !হ দাউদ! 
তুিম যিদ আমােক ভালবাসা, তাহেল অcর !থেক দুিনয়ার ভালবাসা দূর কের 
!ফল। কারণ আমার ভালবাসা আর দুিনয়ার ভালবাসা এক সােথ জমা হয় না। !হ 
দাউদ! যারা আমােক ভালবােস, তারা !সই সময় আমার সামেন দািড়েয় তাহা~ুদ 
পেড়, যখন অলস !লােকরা ঘুিমেয় পেড় এবং তারা িনজJেন আমােক îরণ কের, 
যখন গােফলরা িবেভার থােক। 



•! দুিনয়ার িববরণ: আলী রা: !ক বলা হল: আমােদর জন0 দুিনয়ার বণJনা তুেল ধ[ন। 
িতিন বলেলন: সংেhেপ না দীঘJ করেবা? তারা বলল: সংেhেপ। িতিন বলেলন: 
দুিনয়ার হালালেলার িহসাব িদেত হেব আর হারামেলার জন0 আযাব হেব। 

•! যুহেদর সুফল: 

১. আ<াহর সাhােতর >িত আiহ। 
২. দুিনয়ার সােথ সXৃm না হওয়া এবং তার জন0 অনুতাপ না থাকা। 
৩. !নতৃÜ ও পেদর !লাভ !থেক মুসিলমেদর সুরhা 
৪. মানুষেক !দখােনা ও খ0ািত অজJেনর !ফৎনা !থেক মুসিলমেদর সুরhা, 
যা আ<াহর îরণ ও নামায !থেক মন িফিরেয় রােখ। 
৫. নারীেদর !ফৎনা !থেক সুরhা। 
৬. হারােম িল£ হওয়া !থেক সুরhা এবং এমন সেsহ ও সংশয়পূণJ 
িজিনস !থেক দূের থাকেত সহায়ক, যা হারােম !প\েছ !দয়। 
৭. ফুযায়ল ইবেন ইয়ায বেলন: !তামােদর অcরসমূেহর জন0 এটা 
অসìব !য, দুিনয়া িবমুখ হওয়ার আগ পযJc ঈমােনর Ñাদ পােব। 

•! িকভােব আেখরােতর >িত আiহ সৃিW হেব? ইবনুল কািয়0ম রহ: বেলন: দুিনয়ার 
>িত িনরাসm হওয়ার আগ পযJc আেখরােতর >িত আiহ সৃিW হেব না। তাই 
দুিনয়ােক আেখরােতর উপর >াধান0 !দওয়া হয় ঈমােনর সমস0ার কারেণ, অথবা 
Çােনর সমস0ার কারেণ, অথবা উভেয়র !যৗথ সমস0ার কারেণ। একারেণই 
রাসূলু<াহ সা: ও তার সাহাবীগণ দুিনয়ােক পäােত িনেhপ কেরেছন। তারা তার 
!থেক তােদর অcর িফিরেয় িনেয়িছেলন এবং তােক এমনভােব পিরত0াগ 
কেরিছেলন, !য তার >িত আর ঝুেকনিন। দুিনয়ােক !জলখালা মেন কেরেছন; 
জাdাত নয়। তাই তারা দুিনয়ার ব0াপাের >কৃত যুহদ অবলçন কেরিছেলন। তারা 
চাইেল দুিনয়ার সকল ি>য় ব®ই লাভ করেত পারেতন, >িতিট আiহই পুরা 
করেত পারেতন, িকo তারা িবóাস করেতন: এটা হল !কান রকেম অিতåম 
করার জায়গা; আনেsর জায়গা নয়। এটা হল, iীেîর !মেঘর ন0ায়, যা 



সামান0েতই বৃিWপাত কের। এক উÕট Ñেõর ন0ায়, যা এখেনা !দখা !শষ হয়িন; 
অমিন সফেরর !ঘাষণা িদেয় !দওয়া হল। 

•! যুহদ অবলçেন সহায়ক িবষয়সমূহ: 
-! দুিনয়ার Ωত পতন, তার Äংসশীলতা, অসXূণJতা ও হীনতার >িত দৃিW 

!দওয়া এবং তােত ভীড় জমােনার মেধ0 !য দু:খ, কW ও দুেভJাগ রেয়েছ তা 
িচcা করা। 

-! আেখরােতর আগমন, তার Oািয়Ü ও তােত !য সম= !নয়ামত রেয়েছ তার 
!prেÜর কথা িচcা করা। 

-! মৃতু0 ও পরকােলর কথা !বিশ !বিশ îরণ করা। 
-! আেখরােতর জন0 মুm হওয়া, আ<াহর ইবাদেতর িদেক মেনােযাগী হওয়া 

এবং সময়েলােক িযকর ও কুরআন িতলাওয়ােতর Åারা আবাদ করা। 
-! Åীিন ÑাথJেক দুিনয়াবী ÑােথJর উপর >াধান0 !দওয়া। 
-! খরচ করা, দান করা এবং অিধক পিরমােণ সদকা করা। 
-! দুিনয়াদারেদর মজিলস ত0াগ করা এবং আেখরাতকামীেদর মজিলেসর 

অcভূJm হওয়া। 
-! যােহদেদর ঘটনাবলী পাঠ করা, িবেশষত: রাসূলু<াহ সা: ও সাহাবীেদর 

জীবনী। 
-! দুিনয়ােত যুহদ অবলçন !কান নফল কাজ নয়, বরং এটা যারা আ<াহর 

সoিW ও জাdাত কামনা কের, তােদর >েত0েকর জন0 আবশ0কীয় িবষয়। 
তার !prেÜর জন0 এতটুকুই যেথW !য, তা নবী সা: ও তার সাহাবীগণ 
অবলçন কেরিছেলন। এটাই আ<াহর ভালাবাসা এবং মানুেষর ভালাবাসা 
লােভর একমাe পথ। হািদেসর মেধ0 এেসেছ: জৈনক ব0িm রাসূলু<াহ সা: 
এর িনকট এেস বলল: !হ আ<াহর রাসূল! আমােক এমন একিট আমল বেল 
িদন, যা আিম করেল আ<াহও আমােক ভালবাসেব এবং মানুষও ভালবাসেব। 
িতিন বলেলন: দুিনয়া িবমুখতা অবলçন কর; তাহেল !তামােক আ<াহ 
ভালবাসেবন। আর মানুেষর িনকট যা আেছ, !সেলার ব0াপাের িবমুখতা 



অবলçন কর; তাহেল !তামােক মানুষ ভালবাসেব। (বণJনা কেরেছন ইমাম 
ইবেন মাজাহ) 

•! আ<াহর সাhােতর জন0 >®িত: 

আ<াহ তা’আলা বেলন:  

 (واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اللـه مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون)

“!সই িদনেক ভয় কর, !যিদন !তামােদরেক আ<াহর িনকট >ত0াবতJন করােনা 
হেব। অত:পর >েত0কেক !স যা উপাজJন কেরেছ, তা বুিঝেয় !দওয়া হেব, তােদর 
>িত !কানGপ জুলুম করা হেব না।” 

রাসূল সা: বেলন: !য আ<াহর সাhাৎেক ভালাবােস, আ<াহও তােক ভালবােসন। 
আর !য আ<াহর সাhাৎেক অপছs কের, আ<াহও তােক অপছs কেরন। 
আেয়শা রা: বা রাসূেলর !কান একজন Œী বলেলন: আমরা !তা মৃতু0েক অপছs 
কির। িতিন বলেলন এটা নয়। বরং িবষয়টা হল: যখন মুিমেনর মৃতু0 উপিOত 
হয়, তখন তােক আ<াহর সoিW ও তার পh !থেক সLান লােভর সুসংবাদ 
!দওয়া হয়, তখন তার িনকট তার সামেন যা আেছ, তার !থেক অিধক ি>য় িকছু 
থােক না। তাই !স তখন আ<াহর সাhাৎেক ভালবােস, ফেল আ<াহও তার 
সাhাৎেক ভালবােসন। আর কােফেরর যখন মৃতু0 উপিOত হয়, তখন তােক আযাব 
ও শাি=র সংবাদ !শানােনা হয়। তখন তার িনকট তার সামেন যা আেছ, তার 
!থেক অপছsনীয় আর িকছু থােক না। ফেল !স আ<াহর সাhাৎেক অপছs 
কের, ফেল আ<াহও তার সাhাৎেক অপছs কেরন। (বণJনা কেরেছন ইমাম 
বুখারী) 

আবুদ দারদা রা: বেলন: আিম আমার >ভুর সাhােতর আশায় মৃতু0েক ভালবািস। 

আবু আçাসা আলখাওলানী বেলন: !তামােদর পূবJবতJীেদর অবOা এই িছল !য, 
আ<াহর সেq সাhাৎ তােদর িনকট মধুর !চেয়ও ি>য় িছল। 



ঘিনr ও অপিরিচত: অনুগত বাsা Ñীয় রেবর ঘিনr। !স আ<াহর সেq সাhাৎেক 
ভালবােস, আ<াহও তার সেq সাhাৎেক ভালবােসন। 

আর নাহগােরর মােঝ ও তার মিনেবর সােথ থােক দূরÜ। নােহর দূরÜ। !স 
তার >ভুর সাhাৎেক অপছs কের। আর তার !তা এমনটা হেবই। যুননুন রহ: 
বেলন: >েত0ক অনুগতই ঘিনW আর >েত0ক নাহগারই অপিরিচত। 

•! আ<াহর সেq সাhােতর জন0 >®িত িকভােব হেব? 

১. আ<াহর সেq সাhাতেক ভালবাসা। কারণ এমনটা !তা ক^না করা যায় না 
!য, অcর !কান ি>য়জনেক ভালবাসেব, আর তার সেq সাhাৎ করা ও তার 
দশJনেক ভালবাসেব না। 
২. িবিভd >কার কেWর উপর xধযJ ধারণ করা। xধযJ হল ভালবাসার পেথর 
[ÜপূণJ =র। !>িমকেদর জন0 এটা জ[রী। 
৩. আ<াহর সেq িনজJনতা ও মুনাজাত এবং তার িকতােবর িতলাওয়াত হেব তার 
ি>য় িজিনস। তাই সবJদা তাহা~ুদ পড়েব। রােতর িনরবতা ও সকল >কার 
বাঁধামুm অবসর সময়েলােক গিনমত মেন করেব।"কারণ আনn লােভর সব-িন¤œ 
=রটাই হল ি>য়জেনর সেq িনজJেন আলাপ করা। তাই যার িনকট ঘুম ও 
কথাবাতJায় িল£ থাকা রােতর মুনাজােতর !চেয় অিধক মজাদার হেব, তার 
ভালবাসা িকভােব িবa হেত পাের?  কারণ !>িমক তার !>মা¶েদর !খদমত 
ও আনুগেত0 থাকােতই অিধক Ñাদ অনুভব কের। আর যখন ভালবাসা শিmশালী 
হেব, তখন তার আনুগত0 ও !খদমতও শিmশালী হেব। 
৪. তার উপর অন0 !কান !>মা¶দেক >াধান0 না !দওয়া: আ<াহ ও তার রাসূলই 
তার িনকট অন0 সব িকছু !থেক অিধক ি>য় হওয়া। িবa হািদেস বিণJত আেছ, 
আ7ু<াহ ইবেন িহশাম বেলন: আমরা রাসূলু<াহ সা: এর সেq িছলাম। িতিন ওমর 
রা: এর হাত ধরা। ওমর রা: বলেলন: !হ আ<াহর রাসূল! িনäয়ই আপিন আমার 
িনকট আমার >াণ ব0তীত আর সব িকছু !থেক অিধক ি>য়। রাসূল সা: বলেলন: 
না চলেব না, আ<াহর শপথ! যতhণ পযJc আিম !তামার িনকট !তামর >ােণর 



!চেয়ও ি>য় না হব। এবার ওমর রা: বলেলন: এখন আপিন আমার িনকট আমার 
>ােণর !চেয় অিধক ি>য়। নবী সা: বলেলন: এবার িঠক আেছ ওমর!  
তাহেল আ<াহেক ভালবাসার একিট আলামত হল: বাsা কৃতJক আ<াহর উপর 
!কান িজিনসেক >াধান0 না !দওয়া। না িনেজর সcান বা িপতামাতােক, না অন0 
!কান মানুষেক এবং না িনজ >বৃিwেক। !য আ<াহর উপর তার অন0 !কান ি>য় 
িজিনসেক >াধান0 িদল, তার অcর !রাগী। 
৫. সবJদা আ<াহর িযকের িল£ থাকা। তার যবান তা !থেক িবরিত না !দওয়া 
এবং তার অcর কখেনা তা !থেক মুm না হওয়া। কারণ !য !কান িজিনসেক 
ভালবােস, অিনবাযJভােবই !স তার ও তার সােথ সXিকJত িবষয়সমূেহর আেলাচনা 
!বিশ !বিশ করেব। ফেল তার ইবাদত, তার কালাম, তার îরণ, তার আনুগত0 
ও তার ওলীেদরেক !স ভালবাসেব। 
৬. আ<াহর কালামেক ভালবাসা। তাই যখন তুিম !তামার িনেজর মােঝ বা অন0 
কােরা মােঝ আ<াহর ভালবাসা আেছ িক না তা পিরhা করেত চাইেব, তখন 
!দখেব, তার অcের কুরআেনর ভালবাসা আেছ িকনা। কারণ এটা সকেল জানা 
কথা !য, !য !কান ি>য়জনেক ভালবােস, তার িনকট তার কথাই সবJািধক ি>য় 
হয়। 
৭. আ<াহর !য সকল ইবাদত ও িযকর তার !থেক ছুেট !গেছ, তার জন0 আফেসাস 
করা: তাই !দখেব, তার িনকট সবেচেয় কেWর িবষয় হেব, !কান একিট সময় নW 
হেয় যাওয়া। তাই যখন তার !থেক !কান একিট সময় চেল যায়, তখন !স তার 
জন0 এত ব0িথত হয়, যা সXেদর !লাভী ব0িmর Ñীয় সXদ হাতছাড়া হওয়া, চুির 
হওয়া বা নW হেয় যাওয়ার ব0াথা !থেক অিধক। !স Ωত এর কাযা কের !নয়, 
সুেযাগ হওয়ার সােথ সােথই। 

•! তারা িনফােকর আশংকা করেতন: 

আ<াহ তা’আলা বেলন: ( !َ !"ْلُمنَافِِق5َن!فِي!"لدvِ1َّْ!"ْأل َّRِB!ِْم!نَِص5ًر"ْسفَِل!ِمَن!"لنَّا1ِ!َ,لَْن!تَجHَُدَ!ل ) 

“িনäয়ই মুনািফকরা জাহাdােমর সবJিন† =ের থাকেব। আর তুিম তােদর পেh 
!কান সাহায0কারী পােব না।”  



আ<ামা সা’দী বেলন: এখােন আ<াহ মুনািফকেদর পিরণিত বণJনা করেছন: তারা 
সবJিনকৃW আযাব ও শাি=েত থাকেব। তারা থাকেব সম= কােফরেদর িন¤œ=ের। 
কারণ তারা আ<াহর সােথ কুফরী ও রাসূেলর দুশমনীর !hেe !তা তােদর মত, 
আর তার উপর অিতিরm, তারা চåাc ও ষড়যc কেরেছ এবং মুিনেদর িব[েa 
এমনভােব িবিভd >কার শ`তা করার সুেযাগ !পেয়েছ, যা অনুভব ও উপলি�ও 
করা যায় না। আর এই কপটচািরতার Åারা তারা িনেজেদর উপর ইসলােমর িবধান 
কাযJকর করােত সমথJ হেয়েছ এবং এমন িবষয়ালীর অিধকারী হেয়েছ, যার 
অিধকারী তারা িছল না। 

একারেণ এবং এধরেণর অন0ান0 কারেণ তার সবেচেয় কিঠন শাি=র উপযুm 
হেয়েছ। তােদর আ<াহর আযাব !থেক মুিmর !কান পথ !নই এবং তােদর এমন 
!কান সাহায0কারীও !নই, !য তােদর !থেক তার আযাবেক >িতহত করেব। একথা 
সকল মুনািফেকর !hেeই >েযাজ0। তেব যােদরেক আ<াহ মs কমJ !থেক তাওবা 
করার তাওফীক দােনর মাধ0েম অনুiহ কেরেছন তারা ব0তীত। 

বুখারী ও মুসিলম রহ: !থেক বিণJত আেছ, িতিন বেলন: িতনিট িজিনস যার মেধ0 
থাকেব, !স হেব কাÀা মুনািফক। আর যার মেধ0 এর !কানওিট থাকেব, তার মেধ0 
িনফািকর একিট xবিশW0 আেছ বেল ধতJব0 হেব, যতhণ না !স তা পিরহার কের। 
উm xবিশWেলা হল: !স যখন কথা বলেব, িমথ0া বলেব, ওয়াদা করেল তার 
ব0িতåম করেব, >িত∫িত িদেল িবóাসঘাতকতা করেব এবং ঝগড়া করেল 
পাপাচার করেব। 

•! িনফােকর কেয়কিট আলামত: 
-! িমথা কথা বলা, আমানেতর !খয়ানত করা, ওয়াদার বরেখলাফ করা, 

িমথ0া কসম কাটা এবং >িত∫িত িদেল গাzাির করা। 
-! আেরকিট হল: ইসলােমর মূল ও >ধান িবষয়, তথা কুরআন-সুdাহ িনেয় 

ঠাÀা করা এবং !নককার ও !pr ব0িmেদর িনেয় ঠাÀা করা। 



-! নামােয অলসতা করা। মসিজেদর >িতেবিশ হওয়া সেÖও মসিজেদ না 
যাওয়া। আর !সখােন নামায পড়ার !চেয় বড় মুনািফিক আর িক আেছ?! 

-! মানুষেক িনেজর আমল !দখােনা এবং খ0ািত কামনা করা। 
-! আ<াহর িযকর কম করা। 
-! আ<াহর !åােধর িবষয়সমূহেক পছs করা। 

•! আরিব ব0তীত অন0 ভাষা িশেখ গবJেবাধ করা: শায়খুল ইসলাম বেলন: !য আরিব 
ব0তীত অন0 !কান ভাষা িশেখ, তােত !কান লাভ !নই। গবJ করা, না করার িভিw 
হল আরিব ভাষা। তাই এটা !নফািকর আলামত। এটা ঈমােনর `িট ও ঈমানেক 
কম মূল0ায়ন করার ফেল সৃিW হয়। 

•! িজহাদ পিরত0াগ করা িনফািকর আলামত: রাসূলু<াহ সা: বেলন: !য িজহাদ না 
কের বা িজহােদর সংক^ও না কের মৃতু0বরণ করল, !স িনফািকর একিট শাখাসহ 
মৃতু0বরণ করল। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম) 

ইমাম নববী রহ: বেলন: এর Åারা উেzশ0 হল: যারা এমনটা কের, তারা এই 
xবিশেW0র !hেe িজহাদ হেত পäােত অবOানকারী মুনািফকেদর মত। কারণ 
িজহাদ পিরত0াগ করা !নফািকর একিট অংশ। 

•! আেরকিট !নফাক হল: নামাযেক সিঠক সময় !থেক িবলç কের পড়া: যারা 
নামাযেক সিঠক সময় !থেক িবলç কের, আ<াহ তা’আলা তােদরেক Äংস ও 
কিঠন শাি=র ধমিক িদেয়েছন। আ<াহ তা’আলা বেলন: ( ص!لِّني! الَّذ?يrلٌ ل?لْم)م( فَو!يrن! ه
 তাই দুেভJাগ ওই সম= নামাযীেদর, যারা তােদর নামােয“ ( ع!ن( ص!لَات?هِم( س!اهrونَ

অলসতা কের।” 

অথJাৎ সিঠক সময় !থেক িবলç কের এবং এেকবাের সমেয়র পের আদায় কের। 
!যমনটা ইমাম মাস[ক রহ: বেলেছন। এটা মুনািফকেদর একিট xবিশW0। একদল 
!লাক আসেরর নামায িবলç কের পেড়িছল, !দখুন রাসূল সা: তােদর ব0াপাের িক 
বেলেছন- “এটা মুনািফেকর নামায। এটা মুনািফেকর নামায”। !স অেপhায় 



থােক, সূযJ শয়তােনর দুই িসংেয়র মধ0খােন আসার, তারপর দাঁিড়েয় চারিট !ঠাকর 
!দয়, যােত আ<াহর îরণ খুব কমই কের। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম) 

•! যারা আ<াহর জন0 আমল কের, তােদরেক িতরtার করা: ইবেন কাসীর রহ: 
বেলন: আ<াহর জন0 আমলকারীেদরেক িতরtার করা মুনািফকেদর একিট 
xবিশW0। তােদর িছ¡াে|ষণ ও িতরtার !থেক কখেনাই !কউ িনরাপদ থােক না। 

•! !নককােজ ওযর !পশ করা এবং ইসলাম ও মুসিলমেদর উপকারী কােজ 
>িতেযাগীতা না করাও মুনািফকেদর একিট xবিশW0। আ<াহর শপথ! আমরা 
িনেজেদর ব0াপাের এবং আমােদর ভাইেদর ব0াপাের এই ভয়ংকর কুÑভােবর 
আশংকা কির, যার ব0াপাের মুসিলমগণ উপলি�ই রােখ না। 

আপনারা এই আয়াতিটর ব0াপাের িচcা ক[ন, !যটা বনী সালামা !গােeর জাদ 
ইবেন কায়েসর ব0াপাের নািযল হেয়েছ। একদা রাসূলু<াহ সা: বলেলন: !হ জাদ! 
তুিম িক এ বছর !রামান বািহনীর িব[েa যুেa অংশiহণ করেত পারেব? !স 
ওযর !পশ করল, !যমনটা আ<াহ তা’আলা বেলেছন:  

وا و!إِنَّ ج!ه!ن+م! لَمrح?يطَةٌ و!م?ن(هrم( م!ن( ي!قُولُ ائْذَنْ ل?ي و!لَا ت!فْت?نAي أَلَا ف?ي الْف?ت(ن!ة? س!قَطُ
  بِالْكَاف?رِين!

“আর তােদর মেধ0 এমন ব0িmও আেছ, !য বেল আমােক অব0াহিত িদন এবং 
আমােক !ফৎনায় !ফলেবন না। !জেন রাখ, !ফৎনায় তারা পেড়ই আেছ। িনäয়ই 
জাহাdাম কােফরেদরেক !বWন কের রাখেব।”  

আ<াহ তা’আলা বেলন: 

(  ت!اب!ت( قُلُوبrهrم( فَهrم( ف?ي ر!ي(بِهِم(رِ و!ار(إِن+م!ا ي!س(ت!أْذ?نrك! الَّذ?ين! لَا يrؤ(م?نrونَ بِاللَّه? و!الْي!و(مِ الَْآخ?
 (ي!ت!ر!د+دrونَ



“!তামার কােছ িজহাদ না করার অনুমিত চায় !তা তারা, যারা আ<াহ ও !শষ 
িদবেস ঈমান রােখ না এবং তােদর অcর সেsেহ িনপিতত। ফেল তারা িনেজেদর 
সেsেহর িভতর !দাদুল0মান।” 

এখােন আ<াহ তা’আলা তার নবী সা: !ক মুনািফকেদর আলামত জািনেয় িদেvন 
!য, !য িনদশJেনর মাধ0েম তােদরেক !চনা যােব, তা হেv, তােদরেক যখন িজহােদ 
!বর হেত বলা হেব, তখন তারা রাসূলু<াহ সা: এর িনকট িজহােদ !বর না হওয়ার 
অনুমিত >াথJনার মাধ0েম আ<াহর পেথ িজহাদ !থেক িপিছেয় থাকার !চWা করেব। 

আ<াহ তা’আলা তার নবী মুহাLাদ সা: !ক বলেছন: !হ মুহাLাদ! তুিম যখন 
!তামার শ`েদর িব[েa িজহােদ !বর হও, তখন যিদ !কউ ওযর ব0তীত িজহাদ 
!থেক িপিছেয় থাকেত !তামার িনকট অনুমিত >াথJনা কের, তাহেল তুিম অনুমিত 
িদেব না। কারণ এ ব0াপাের !তামার িনকট অনুমিত চায় ধু মুনািফকরাই, যারা 
আ<াহ ও পরকালেক িবóাস কের না। 

•! আমর িবল মা[ফ ও !নিহ আিনল মুনকার বজJন করা !নফািকর আলামত: 

আ<াহ তা’আলা বেলন: 

 و!ي!ن(ه!و(نَ ع!نِ الْم!ع(رrوف? الْمrن!اف?قُونَ و!الْمrن!اف?قَاتr ب!ع(ضrهrم مAن ب!ع(ضٍ ي!أْمrرrونَ بِالْمrنكَرِ
هrمr الْفَاس?قُونَ أَي(د?ي!هrم( ن!سrواْ اللـه فَن!ِسي!هrم( إِنَّ الْمrن!اف?ق?ني!و!ي!قْبِضrونَ   

“মুনািফক পু[ষ ও মুনািফক নারী, সকেলই এেক অেন0র মত। তারা মs কােজর 
আেদশ কের এবং তারা ভাল কােজ বাঁধা !দয় এবং িনেজেদর হাত বñ কের 
রােখ। তারা আ<াহেক ভুেল !গেছ। আ<াহও তােদরেক ভুেল !গেছন। িনäয়ই 
মুনািফকরা পািপr।” 

•! মুসলমানেদরেক িনেয় ঠাÀা করা: তােদর আেরকিট xবিশW0 হল: তারা 
মুসলমানেদরেক িনেবJাধ, Ñ^Çান সXd ও কম িচcাশীল বেল। আর তারা 
িনেজেদরেক মেন কের সিঠক িচcার অিধকারী। আ<াহ তা’আলা বেলন: 



كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاءوإذا قيل هلم آمنوا  )  ) 

“যখন তােদরেক বলা হয়, !লােকরা !যGপ ঈমান এেনেছ, !তামরা !সGপ ঈমান 
আন, তখন তারা বেল: িনেবJাধরা !যGপ ঈমান এেনেছ, আমরা িক !স[প ঈমান 
আনেবা!?” 

•! তারা িনফািকর আশংকা করেতন: হােফজ ইবেন রজব রহ: বেলন: সাহাবা ও 
তােদর পরবতJী সালােফ সািলহগণ িনেজেদর ব0াপাের মুনািফিকর আশংকা 
করেতন। একারেণ তারা >চà িচcা ও !পেরশানী অনুভব করেতন। একারেণ 
একজন মুিমন ব0িm িনেজর উপর !ছাট িনফািকর আশংকা করেব এবং এই 
আশংকা করেব !য, পােছ তা পিরণােম তার উপর >বল হেয় যায়, অত:পর বড় 
িনফািকর Gপ পিরiহ কের। !যমনটা পূেবJ অিতবািহত হেয়েছ !য: সু£ মেsর 
িছেটেফাটাই পিরণিতেত মs পিরসমাি£র কারণ হয়। 

ওমর ইবনুল খাwাব রা: :যায়ফা রা:েক বেলন: !হ :যায়ফা! আিম !তামােক 
আ<াহর দুহাই িদেয় বলিছ, বল, রাসূলু<াহ সা: িক !তামার িনকট তােদর মেধ0 
আমার নামও উে<খ কেরেছন? িতিন বলেলন: না, তেব এর পর আর কাউেক 
আিম এমনটা বলেবা না। 

হাসান বসরী রহ: বেলন: আিম যিদ জানেত পাির, আিম িনফাক !থেক মুm, 
তাহেল এটাই আমার িনকট পুেরা পৃিথবী !থেক উwম হেব। 

ইবেন আিব মুলাইকা বেলন: আিম রাসূলু<াহর িeশ জন সাহাবীেক !পেয়িছ, 
>েত0েকই িনেজর ব0াপাের মুনািফিকর আশংকা করেতন। 

হাসান বসরী রহ: বেলন: িনফাক হল: !ভতর-বািহর বা কথা-কােজ িমল না থাকা। 

•! িনফাক !থেক সবেচেয় দূের !য: ফরার আযাদ করা !গালাম ইবেন ওমর বেলন: 
মানুেষর মেধ0 িনফাক !থেক সবJািধক দূের !সই ব0িm, !য িনেজর ব0াপাের সবJািধক 
িনফািকর ভয় কের। !য মেন কের, তােক এ !থেক মুিmদানকারী িকছু !নই। আর 



তার সবেচেয় িনকটবতJী হল: যােক তার মেধ0 অনুপিOত েণর >শংসা করা 
হেল, তার মন খুিশ হয় এবং !স তা iহণ কের !নয়। 

•! িনফািক কাdা:  !চাখ িদেয় অ∫ !বর হেব, িকo অcর থাকেব শm। !স িবনয় 
>কাশ করেব, িকo !সই হেব সবJািধক কিঠন অcেরর অিধকারী। 

•! যিদ মুনািফকরা Äংস হেয় !যত: :যায়ফা রা: এক ব0িmেক বলেত নেলন: !হ 
আ<াহ! মুনািফকেদরেক Äংস ক[ন! িতিন বলেলন: !হ ভািতজা! সব মুনািফকরা 
যিদ Äংস হেয় !যত, তাহেল তুিম রা=ায় পথচাির Ñ^তায় একািকÜ !বাধ করেত। 

•! সত0বাদী ব0িm িনেজর ব0াপাের িনফািকর আশংকা কের। 
•! িনফাক !থেক িনিäc হেয় যায় !কবল মুনািফক। আর িনফািকর আশংকা কের 

ধু মুিমন। 

 

ধু আ<াহর সােথ সXকJ !জাড়া 

আ<াহ তা’আলা বেলন: 

ز!اد!هrم( إِمي!ان}ا و!قَالُوا ح!س(بrن!ا فَالَّذ?ين! قَالَ لَهrمr الن+اسr إِنَّ الن+اس! قَد( ج!م!عrوا لَكُم( فَاخ(ش!و(هrم( 
  اللـه و!نِع(م! الْو!ك?يلُ

“যােদরেক !লােক বেলিছল, !লােকরা !তামােদর িব[েa জমােয়ত হেয়েছ, তাই !তামরা 
তােদরেক ভয় কেরা। তখন এটা (এই সংবাদ) তােদর ঈমােনর মাeা আরও বািড়েয় 
!দয় এবং তারা বেল উেঠ, আমােদর জন0 আ<াহই যেথW এবং িতিন উwম 
কমJিবধায়ক।” 

আ<ামা সা’দী বেলন: অথJাৎ “!লােকরা !তামােদর িব[েa একিeত হেয়েছ এবং 
!তামােদরেক িনিäª করেত সংক^বa হেয়েছ”। তারা এটা বেলিছল মুিমনেদর মােঝ 
আতংক ও ভীিত ছাড়ােনার জন0। িকo এটা আ<াহর উপর তােদর ঈমান ও ভরসাই 
বৃিa কেরেছ। তারা বেল উেঠেছ: আমােদর জন0 আ<াহই যেথW। অথJাৎ আমােদর 



সকল িবপেদর জন0 িতিনই যেথW। িতিনই উwম অিভভাবক। বাsার সকল িবষেয়র 
ব0বOাপনা তারই দািয়েÜ এবং িতিনই তােদর সুিবধা-অসুিবধা !দেখন। 

•! সবJদা îরণ রাখ: 
-! যার আ<াহর সােথ সXকJ !নই, তথা !য Ñীয় রব !থেক িবিvd, আ<াহ 

তার অিভভাবক, সাহায0কারী বা কমJিবধায়ক হেবন না। 
-! আর !য আ<াহর সােথ সXকJ রােখ, িনজ >েয়াজন তার !থেক !চেয় !নয়, 

তার িনকট আpয় >াথJনা কের, িনেজর িবষয়াদী িনজ রেবর িদেক ন0= কের, 
আ<াহ তােক সাহায0 কেরন, িদকিনেদJশনা !দন, !যেকান দূেরর িবষয়েক 
তার জন0 িনকটবতJী কের !দন এবং তার জন0 !যেকান কিঠন িবষয়েক সহজ 
কের !দন। 

-! !য আ<াহর সােথ সXকJ কের, আ<াহ তােক !হফাজত কেরন। আর !য 
আ<াহর হক নW কের, আ<াহ তােক নW (বা hিতi=) কেরন । 

-! !য আ<াহ ব0তীত অন0 কােরা সােথ সXকJ কের, আ<াহ তােক তার অধীন 
কের !দন। িকo !য আ<াহর সােথ সXকJ কের !স মযJাদাবান হয়। 

-! যখন !কউ আ<াহর সােথ সXকJ কের, আ<াহ সকল মানুেষর অিনেWর জন0 
তার পh !থেক যেথW হেয় যান। কারণ সকল সৃিWর ভাল-মs তার হােত। 
সকেলর অcর তার িনয়{েণ। আর তার ব0াপাের আ<াহ যা িলেখ !রেখেছন 
তা ই ঘটেব। কারণ কলম উিঠেয় !নওয়া হেয়েছ, খাতা িকেয় !গেছ। 

-! মুিমেনর অবOা: যখন আ<াহর সােথ সXকJ কের, তখন সকাল সñা অcর 
তার সােথই জুেড় থােক। !স আ<াহর জন0ই দাঁড়ায়, আ<াহর জন0ই বেস, 
আ<াহর জন0ই কথা বেল। তার নড়াচাড়া, িOরতা, óাস->óাস ও >িতিট 
কথায় আ<াহর কথাই িচcা কের। >েত0ক এমন িজিনেসর িপছু ছুেট, যােত 
আ<াহর ভালবাসা রেয়েছ। সবেশেষ যখন এই মহান ও উdত =ের !প\েছ 
এবং আ<াহর ভালবাসা ও সoিW লাভ কের, তখন !স িÅতীয় ফলিট লাভ 
কের, যা হল আ<াহর ভালবাসার >িতফল। 



-! জৈনক আেলম বেলন: মুিমন বাsা যখন আ<াহেক ভালবােস, তখন !স তার 
>িতিট কথা ও কােজর মেধ0ই আ<াহেক সXৃm কের। 

-! !য িনজ >েয়াজনািদ পূরেণ, আ<াহর িনকট !য িবিনময় রেয়েছ তা লােভর 
জন0 এবং আশংকাজনক ও কWদায়ক িজিনস !থেক বাঁচার জন0 আ<াহর 
সােথ সXকJ কের, আ<াহ তা’আলা তার জন0 যেথW হয় যান। !যমন আ<াহ 

তা’আলা বেলন: rهrو! ح!س(بrو!م!ن( ي!ت!و!كَّلْ ع!لَى اللـه فَه “আর !য আ<াহর উপর 
ভরসা কের, আ<াহই তার জন0 যেথW।” 

•! আ<াহ ব0তীত অন0 কােরা সেq !তামার অcরেক যুm কেরা না: িকছু মানুেষর 
অcর আ<াহর সেq যুm নয়; বরং অমুক কমJকতJা, অমুক বñু বা কেয়কটা পৃrা 
পূেবJ িলেখেছ, !সেলার সােথ বা িবিভd িবÇাপেনর সােথ বা !শয়ােরর ফলাফেলর 
>তীhা বা এজাতীয় িবষেয়র সােথ জিড়ত। িকo আ<াহর !থেক !কান িকছু 
পাওয়ার >তীhায় থােক না তােদর মন। আর িকছু মানুষ উপকরণেক অনথJক 
মেন কের, ফেল !কান উপকরণই অবলçন কের ন। ব®ত সবেচেয় বড় উপকরণ 
হল আ<াহর সােথ সXকJ। 

•! আ<াহর সেq সXেকJর িকছু নমুনা: ইয়ারমুেকর যুেaর বছর যখন আবু উবায়দা 
রা: কােফরেদর সেq লড়ার জন0 অিতিরm সাহায0 !চেয় ওমর রা: বরাবর পe 
পাঠােলন এবং তােক অবগত করেলন !য, তােদর িব[েa এত সংখ0ক শ` জমা 
হেয়েছ, যােদর িব[েa লড়ার মত সামথJ তােদর !নই। যখন তার পe !প\ছেলা, 
সব মানুষ কাঁদেত লাগল। সবেচেয় !বিশ কাঁদিছেলন আ7ুর রহমান ইবেন আউফ 
রা:। িতিন Ñয়ং ওমর রা:েক যুেa !বর হওয়ার পরামশJ িদেলন। ওমর রা: মেন 
করেলন, এটা সìব নয়। তাই িতিন আবু উবায়দা রা: !ক িলখেলন: মুসিলেমর 
উপর যত িবপদই আসুক না !কন, !স যিদ আ<াহর িনকট !থেক তা সমাধান 
করােত চায়, তাহেল আ<াহ তার জন0 পথ খুেল !দন এবং সমাধান কের !দন। 
তাই আমার পe !তামার িনকট !প\ছেল তুিম আ<াহর সাহায0 !চেয় যুa [ 
কের িদেব। 



•! অেনক মানুেষর িহসােবর পা<ায় ওমর রা: এর অবOানিটেক আôঘািত ও িনিäত 
পরাজেয়র িদেক !ঠেল !দওয়া মেন হেব। িকo ওমর রা: িবóাস করেতন !য, 
িবজয় একমাe আ<াহর পh !থেকই আেস। আর !যেহতু তার অcর আ<াহর 
সেq যুm িছল, এজন0 িতিন সবJদা আ<াহর িনকট !চেয়েছন, একমাe তার সােথই 
সXকJ কেরেছন, যিদও সামথJ0মত উপকরণও অবলçন করেতন। আর পe 
আসার !সই কিঠন মুহূতJিটেতও িতিন !সই বা=বতােক ভুলেলনিন, যার দীhা িতিন 
লাভ কেরিছেলন। িতিন îরণ করেলন, আ<াহই সকল িবষেয়র উেÄJ, িতিনই 
সকল িবষেয়র উপর hমতাবান। তাই িতিন পিরপূণJ আOা ও গভীর ঈমােনর 
সােথ একথা বেলিছেলন। 

•! উdত মেনাবল: 

এটাই !সই ব®, যা বাsােক এমন উdত মানুেষ পিরণত কের , যার ফেল তার 
পা থােক মািটেত, আর আôা ও অcর যুm থােক আ<াহর সেq। 

এটাই বাsােক এমন উdত মানুেষ পিরণত কের, যার ফেল >িতিট িজিনেসর 
মেধ0ই তার অcর আ<াহর সেq যুm থােক। !স আ<াহ ব0তীত কাউেক ভয় কের 
না, আ<াহ ব0তীত কােরা িনকট আশা কের না, আ<াহ ব0তীত কােরা কােছ নত 
হয় না, আ<াহ ব0তীত কােরা িনকট িকছু চায় না, আ<াহ ব0তীত কােরা সাহায0 
>াথJনা কের না। তার সকল িবষয় আ<াহ সেq যুm থােক। !কান মানুষ ও 
দুিনয়ার !কান শিmর >িত !স ïেhপ কের না। দুিনয়ার ব®রািজ তার সংক^, 
দৃঢ়তা, ঈমান ও ইয়াকীনেক একটুও টলােত পাের না। 

হািদেসর মেধ0 রেয়েছ... !জেন !রখ, যিদ সকল মানুষও একিeত হেয় !তামােক 
!কান উপকার করেত চায়, তথািপ আ<াহ !তামার জন0 যা িলেখ !রেখেছন তার 
!চেয় !বিশ !কান উপকার করেত পারেব না। অনুGপ যিদ সকল  মানুষ !তামার 
!কান hিত করেত একিeত হয়, তাহেলও আ<াহ যা িলিপবa কের !রেখেছন, 
তার !থেক অিধক !কান hিত করেত পারেব না। কলম উিঠেয় !নওয়া হেয়েছ, 
খাতা িকেয় !গেছ। 



আ<াহ শপথ! !কান বাsা আ<াহর সেq সXকJ গেড় ব0থJ হেব না। আর যােকই 
আ<াহ িবপেদ তার িনকট দু’আ করার তাওফীক দান কেরেছন, তার দু’আ অবশ0ই 
কবুল হেব এবং তােক অবশ0ই সাহায0 করা হেব। 

•! বদর যুa ও আ<াহর সেq সXকJ: উপকরেণর অবOান যত উেÄJই !প\েছ যাক 
না !কন, তা উপকরণ হওয়ার মােঝই সীমাবa। সুতরাং তার সেq অcর যুm 
করা উিচত নয় বরং !সই আ<াহর সেq অcর যুm করা উিচত, যার মািলকানাধীন 
আকাশম-লী ও পৃিথবী। আ<াহ তা’আলা বদর যুেa মুসিলমেদরেক !ফেরশতােদর 
মাধ0েম সাহায0 করার কথা আেলাচনা করেত িগেয় এই বা=বতার >িতও [Ü 
িদেয় বেলন: 

 الْم!الئ?كَة? مrر(د?ف?ني! و!م!ا إذْ ت!س(ت!غ?يثُونَ ر!ب+كُم( فَاس(ت!ج!اب! لَكُم( أَنِّي مrم?دÜكُم بِأَلْفÄ مّ?ن!
 م?ن( ع?ند? اللـه إنَّ اللـه ج!ع!لَهr اللـه إالَّ بrش(ر!ى و!ل?ت!طْم!ئ?ن+ بِه? قُلُوبrكُم( و!م!ا الن+ص(رr إالَّ

ك?يمáع!زِيزá ح!   

“(îরণ কর,) যখন !তামরা িনজ >িতপালেকর কােছ ফিরয়াদ কেরিছল, তখন 
িতিন !তামােদর ফিরয়ােদ সাড়া িদেলন। (বলেলন:) আিম !তামােদর সাহায0ােথJ 
এক হাজার !ফেরশতার একিট বািহনী পাঠািv, যারা এেকর পর এক আসেব। 
এ >িত∫িত আ<াহ !কবল এজন0ই িদেয়েছন, যােত এটা !তামােদর জন0 সুসংবাদ 
হয় এবং যােত এর Åারা !তামােদর অcর >শািc লাভ কের। আর সাহায0 !তা 
!কবল আ<াহর পh !থেকই আেস। িনäয়ই আ<াহ মহা hমতাবান, >Çাময়।” 

সুতরাং !ফেরশতাগণ হেলন মাধ0ম মাe। অcর তােদর সেq যুm হওয়া উিচত 
নয়; বরং অcর যুm হেব >কৃত সাহায0কারী আ<াহ তা’আলার সেq। 

•! বা=ব >িশhণ: !কন জীবেনর [েতই !তামার সcানেক আ<াহর সেq সXকJ 
গড়ােত িশখােব না? 



!স যখন !কান উপকারী িজিনস চাইেব, িকo তুিম তা িদেত পারেব না, তখন 
তুিম তােক বলেব: বৎস! চল, আমরা দুই রাকাত নামায পেড় আ<াহর িনকট 
চাই। কারণ আ<াহই িরিযকদাতা। িতিনই আমােদর সকল িকছুর ব0বOাপক। আর 
িতিন যিদ !তামােক এটা এেন !দওয়ার মত অথJ আমােক না !দন, তাহেল বুঝেত 
হেব এটা এখন আমােদর জন0 উপকারী নয়। কারণ আ<াহই এটা আমােদর !থেক 
িফিরেয় !রেখেছন। 

 

!নককারেদর উপেদশ সমi !থেক কেয়কিট 

আ<াহ তা’আলা বেলন:  

( نَّ الشAر(ك! لَظُلْمá ع!ظ?يمáو!إِذْ قَالَ لُقْم!انُ ل?اب(نِه? و!هrو! ي!ع?ظُهr ي!ا بrن!ي+ لَا تrش(رِك( بِاللـه إِ ) 

“(îরণ কর,) যখন লুকমান তার পুeেক উপেদশvেল বেলিছল: বৎস! আ<াহর সােথ 
িশরক কেরা না। িনäয়ই িশরক ভয়ংকর জুলুম।” 

•! আ<ামা সা’দী রহ: বেলন: তােক উৎসাহ ও ভীিত >দশJেনর সােথ কতেলা 
আেদশ-িনেষধ পালেনর উপেদশ !দন। ইখলােসর আেদশ কেরন, িশরক করেত 
িনেষধ কেরেছন। অত:পর এর কারণও ¶W কের বেলন: “িনäয়ই িশরক হেv 
বড় জুলুম।” 

এটা বড় হওয়ার কারণ হল: এরেচেয় িনকৃW ও মারাôক িকছু হেত পাের না, !য 
মািট !থেক সৃW !কান ব®েক সকল ব®র মািলেকর সােথ সমান কের !ফেল, !য 
!কান hমতার অিধকারী না, তােক সকল hমতার অিধকারীর সােথ সমান কের 
!ফেল, সবJ িদক !থেক পরমুখােপhী ও অসXূণJ সwােক, সবJিদক !থেক পিরপূণJ 
ও অমুখােপিh সwার সােথ সমান কের !ফেল। 



•! সবJদা !নেকর িনয়ত কর: ইমাম আহমােদর পুe আ7ু<াহ তার বাবােক বলেলন: 
!হ আNা! আমােক উপেদশ িদন! িতিন বলেলন: তুিম !নেকর িনয়ত রাখেব, 
কারণ যতhণ তুিম !নেকর িনয়ত রাখেব, ততhণ !নেকরই সওয়াব লাভ করেব। 

•! িকভােব আ<াহ !তামােক সLান দান করেবন? এক ব0িm হাসান বসরী রহ: !ক 
বলেলন: আমােক উপেদশ িদন। িতিন বলেলন: তুিম আ<াহর :কুমেক সLান 
কর তাহেল আ<াহ !তামােক সLান দান করেবন । 

•! ভালবাসা, ভয় ও আশা: এক ব0িm তাউসেক বলল: আমােক উপেদশ িদন। িতিন 
বলেলন: আিম !তামােক উপেদশ িদিv: তুিম আ<াহেক এমনভােব ভালবাসেব, 
!য !কান িজিনস !তামার িনকট তার !থেক ি>য় না থােক। তােক এমন ভয় করেব 
!য, !তামার িনকট তার !থেক ভেয়র আর িকছু থাকেব না। আ<াহর >িত এমন 
আশা করেব !য, এই আশা !তামার মােঝ ও উm ভেয়র মােঝ আড়াল হেয় 
দাঁড়ায়। আর !তামার িনেজর জন0 যা পছs করেব, অন0 মানুেষর জন0ও তা পছs 
করেব। 

•! আ<াহর িকতাব: জৈনক ব0িm উবাই ইবেন কা’বেক বলল: আমােক উপেদশ 
িদন। িতিন বলেলন: আ<াহর িকতাবেক অনুসরণীয় িহসােব আকেড় ধর এবং 
তােক িবচারক ও ফায়সালকারী মান। 

•! !ফেরশতা হেয় যাও: জৈনক ব0িm মুহাLাদ ইবেন ওয়ািস !ক বলল: আমােক 
উপেদশ িদন। িতিন বলেলন: আিম !তামােক উপেদশ িদিv: তুিম দুিনয়া ও 
আেখরােত !ফেরশতা হেয় যাও। !লাকিট বলল: এটা িকভােব? িতিন বলেলন: 
দুিনয়ােত যুহদ অবলçন কর। 

•! সবেচেয় বড় উপেদশ: ইবেন তাইিময় রহ: !ক একজন পিäমা !লােকর পh 
!থেক >π করা হল: !লাকিট বলল: !হ শায়খুল ইসলাম আমােক উপেদশ িদন। 
িতিন বলেলন: তুিম আমার িনকট ওিসয়ত চােvা! তাহােল !শান, আ<াহর িকতাব 
!থেক বড় উপেদশ আর িকছু !নই, !য তা িচcা ও অনুধাবন কের- 



وتrوا الْك?ت!اب! م?ن( قَب(ل?كُم( و!للـه م!ا ف?ي الس+م!او!ات? و!م!ا ف?ي الْأَر(ضِ و!لَقَد( و!ص+ي(ن!ا الَّذ?ين! أُ
  و!إِي+اكُم( أَن? ات+قُوا اللـه

“আকাশমàল ও পৃিথবীেত যা িকছু আেছ, তা আ<াহরই। আিম !তামােদর আেগ 
িকতাবীেদরেক এবং !তামােদরেকও !জার িনেদJশ িদেয়িছ, !য !তামরা আ<াহেক 
ভয় কেরা।”  

এটাই হল বড় উপেদশ। এটাই দুিনয়ােত সবেচেয় বড় সাh0, তথা আ<াহেক ভয় 
কর। 

•! সতকJ হও, সতকJ হও: জৈনক ব0িm ওমর ইবেন আ7ুল আযীযেক বলল: আমােক 
উপেদশ িদন। িতিন বলেলন: তুিম ঐ সকল !লাকেদর অcভূJm হওয়া !থেক 
সতকJ থাক, যারা !নককার !লাকেদর সােথ িমেশ, িকo তােদর Åারা উপকৃত হেত 
পাের না, অথবা যারা নাহকারীেদরেক ভৎJসনা কের, িকo িনেজ নাহ !থেক 
!বঁেচ থােক না। অথবা যারা >কােশ0 শয়তানেক অিভশXাত কের, িকo !গাপেন 
শয়তােনর অনুসরণ কের। 

•! সুেখর সময় আ<াহেক îরণ কর: জৈনক যুবক আবুদ দারদা রা: এর িনকট এেস 
বলল: !হ আ<াহর রাসূেলর সqী! আমােক উপেদশ িদন। িতিন বলেলন: !হ বৎস! 
তুিম সুেখর সময় আ<াহেক îরণ রাখেব, তাহেল আ<াহেক !তামােক দু:েখর 
সময় îরণ করেবন। 

•! অcেরর িচিকৎসা: ইবরািহম আলখাওয়াস বেলন: অcেরর িচিকৎসা পাঁচিট 
িজিনেসর মেধ0: িচcার সােথ কুরআন পাঠ করা, !পট খািল থাকা, রািe জাগরণ 
করা, !শষ রােত অনুনয় িবনয় করা এবং !নককার !লাকেদর সােথ বসা। 

•! ভ¡তা িক? মুহাLাদ ইবেন আলীেক িজেÇস করা হল: ভ¡তা িক? িতিন উwর 
িদেলন: !গাপেনও এমন !কান কাজ না করা, !যটা করেত >কােশ0 ল~ােবাধ 
কর। 

 



•! মানুেষর জন0 কৃিeমতা ও !লৗিককতা করা: 

আ<াহ তা’আলা বেলন:  

  قُلْ م!ا أَس(أَلُكُم( ع!لَي(ه? م?ن( أَج(رٍ و!م!ا أَن!ا م?ن! الْمrت!كَلِّف?ني!

“বল, আিম এর কারেণ !তামােদর কােছ !কান পািরpিমক চাই না এবং আিম 
ভিনতাকারীেদর অcভূJm নই।” 

আ<ামা সা’দী রহ: বেলন: অথJাৎ এমন দািব কির না, যা আমার মেধ0 !নই এবং 
!য িবষেয় Çান !নই, তার িপছেন পিড় না। আিম ধু আমার িনকট !য ওহী 
!>রণ করা হয়, তারই অনুসরণ কির। 

ইবেন ওমর রা: !থেক বিণJত, িতিন বেলন: আমােদরেক !লৗিককতা করেত িনেষধ 
করা হেয়েছ। 

আসমা রা: !থেক বিণJত, জৈনকা মিহলা বলল: !হ আ<াহর রাসূল! আমার একজন 
সিতন আেছ। তাই আিম যিদ আমার Ñামী !থেক যা পাইিন, তার ব0াপাের পিরতৃি£ 
(অথJাৎ পাওয়ার ভাব) >কাশ কির, তাহেল িক !কান নাহ হেব? রাসূলু<াহ সা: 
বলেলন: !য কৃিeমতা কের অ>া£ িবষেয়র পিরতৃ£তা >কাশ কের, !স দুই িমথ0ার 
!পাশাক পিরধানকারীর ন0ায়। (বুখারী মুসিলম) 

ইমাম নববী রহ: বেলন: হািদেসর শ7- আলমুতাশািN- অথJ হল !য পিরতৃি£ 
>কাশ কের, অথচ আসেল !স পিরতৃ£ নয়। এখােন তার অথJ  হল, !স >কাশ 
করেব !য, তার !prÜ রেয়েছ, অথচ তার !কান !prÜ !নই। আর দুই িমথ0ার 
!পাশাক পিরধানকারী মােন হল: যােহদ, আেলম বা সXদশালীেদর !পাশাক 
পিরধান কের মানুেষর িনকট িমথ0া >কাশ করল। !যন মানুষ >তািরড়ত হয়, 
অথচ !স উm xবিশেW0র অিধকারী নয়। আ<াহই ভাল জােনন। 



!নককারেদর xবিশW0 হল তারা এমন !কান কথ বেলন না, এমন !কান কাজ 
কেরন না, এমন !কান ণ >কাশ কেরন না এবং !কান ইবাদেতর দািব কেরন 
না, যার গভীর হািককত তােদর অcের !নই। তাই তারা মানুেষর সামেন িনেজেদর 
মsেলা !গাপন !রেখ !নকেলা ধু >কাশ কের !বড়ান না। 

সালাফগণ তােদর অবOা !গাপন রাখেতন এবং কৃিeমত বজJন করার উপেদশ 
িদেতন। 

•! কৃিeমতার িকছু নমুনা: 

ওমর ইবনুল খাwাব রা: এক যুবেকর িদেক তািকেয় !দখেলন, !স মাথা িনচু কের 
আেছ। িতিন বলেলন: এই! মাথা উচু কর। িবনয় অcের যতটুকু আেছ, ততটুকুই, 
মাথা িনচু করার Åারা তা !বেড় যােব না। !য অcের যতটুকু িনবয় আেছ, তার 
!থেক !বিশ >কাশ করল, !স িনফািকর উপর িনফািক >কাশ করল। 

কাহমাস ইবেন হাসান !থেক বিণJত, জৈনক !লাক ওমেরর িনকট এমনভােব óাস 
িনল !যন !স িচিcত। ওমর রা: তােক িকল িদেলন। 

•! িরয়া বা !লাক !দখােনা একিট কৃিeমতা: তথা হেv !ছাট িরয়া। !যমন মাখলুেকর 
জন0 কৃিeমতা করা, ইবাদেত আ<াহর জন0 ইখলস অবলçন না করা। বরং কখেনা 
আিôক ÑােথJর জন0 বা কখেনা দুিনয়া অজJেনর জন0 করা। 

•! তুিম আ<াহর সামেন দàায়মান হওয়ার সময়েক îরণ কর: মাখলুেকর জন0 
!লৗিককতা করা, মাখলুেকর >শংসা কুড়ােনা, মাখলুেকর >শংসা কামনা করা বা 
এজাতীয় িবষয়াবলী !থেক দূের থাকেব; ধু আ<াহর xনকট0 অজJনেকই উেzশ0 
বানােব। আর িকয়মােতর িদন আ<াহর সামেন দ-◌ায়মান হওয়ার কথা îরণ 
করেব, !যিদন সকল !গাপন িবষয়সমূেহর যাচাই বাছাই হেয় যােব। ফেল তার 
!কান শিm বা সাহায0কারী থাকেব না। 

•! অিতিরm কৃিeমতা: অেনেক আেছ, তার !কান আôীয় তার সাhােত আসেল তার 
জন0 >েয়াজেনর অিতিরm !লৗিককতা কের। অেনক মাল খরচ কের। তােক 



ইকরাম করেত িগেয় িনেজেক অেনক কেWর মেধ0 !ফেল। অথচ অেনক সময় 
Ñ^ আেয়র !লাক হেয় থােক। এটা রাসূলু<াহ সা: এর আদশJ পিরপি¿। 

•! কৃিeমতার কিতপয় আলামত: 

ইলম ছাড়া বািনেয় কথা বলা। মাস[ক বেলন: আমরা আ7ু<াহ ইবেন মাসউেদর 
িনকট !গলাম। িতিন বলেলন: !হ !লাকসকল! !য একিট িবষয় সXেকJ জােন, !স 
ই !যন তা বেল। আর !য জােন না, !স !যন বেল !দয়, আ<াহই ভাল জােনন। 
কারণ এটাও একিট ইলম !য, !কউ না জানেল বেল িদেব “আ<াহই ভাল 

জােনন”। আ<াহ তা’আলা তার নবী সা:েক বেলন: ( ?ه? م)ن( أَج(رٍ قُلْ م!ا أَس(أَلُكُم( ع!لَي
 (:বণJনা কেরেছন ইমাম বুখারী রহ)  ( و!م!ا أَن!ا م?ن! الْمrت!كَلِّف?ني!

ছs িমলােনা: ইবেন আNাস রা: বেলন: তারা যিদ !তামােক আিমর বানায়, তাহেল 
তােদর আiহ থাকাবOায় তােদর িনকট হািদস বলেব। আর !দখ, দু’আর মেধ0 
ছs িমলােনা !থেক !বঁেচ থাকেব। কারণ রাসূলু<াহ সা: এবং সাহাবােয় !করামেক 
!দেখিছ, তারা এটা !থেক !বঁেচ থাকেতন।” ইমাম গাযালী রহ: বেলন: কৃিeমতার 
সােথ !য ছs িমলােনা হয়, !সটা হেv মাক[হ। কারণ কাকুিত-িমনিত ও িবনয় 
!তা িনিsত নয়। অন0থায় হািদেস বিণJত দু’আ সমূেহর মেধ0ও !তা িমলােনা 
িমলােনা বাক0 রেয়েছ, িকo !সেলা অকৃিeম। 

ছড়ছড়ােনা, অনগJল বলেত থাকা এবং অ>েয়াজেন দীঘJ করা: ছড়ছড়ােনা মােন 
হেv, !লৗিকতা কের সত0 !থেক !বর হেয় িগেয় অিধক কথা বলা। রাসূলু<াহ সা: 
বেলন: িনäয়ই !তামােদর মেধ0 আমার িনকট সবJােপhা ি>য় ও িকয়মােত আমার 
সবেচেয় িনকটব≤তJী আসেন থাকেব !তামােদর মেধ0 সবJােপhা সুsর চিরেeর 
অিধকারীগণ। আর !তামােদর মেধ0 আমার িনকট সবেচেয় ঘৃিণত ও িকয়মােতর 
িদন আমার !থেক সবেচেয় দূেরর আসেন থাকেব অিধক কেথাপকথনকারী 
বাচালরা। 



ইমাম আসকারী বেলন: এখােন রাসূলু<াহ সা: এর উেzশ0 হল: ±াc িবষয়াদীর 
অেনক গভীের !ঢাকা !থেক িনেষধ করা আর !লৗিককতার সােথ বািœতা ও 
বাকপটুেÜর িনsা করা আর তার িবপরীতিটর >শংসা করা। 

•! মৃতু0 পযJc অটল থাকা: 

আ<াহ তা’আলা বেলন: (  يأتيك اليقنيواعبد ربك حىت  )“!তামার >ভুর ইবাদত 

করেত থাক, িনিäত িবষয় (মৃতু0) আসার আগ পযJc।” 

আ<ামা সা’দী রহ: বেলন: অথJাৎ মৃতু0 পযJc >িতিট সময় িবিভd >কার ইবাদেতর 
মাধ0েম আ<হর xনকট0 অজJন করেত থাক। রাসূল সা: তার রেবর আেদশ 
যথাযথভােব পালন কেরেছন। তার >ভুর পh !থেক িনিäত িবষয় তথা মৃতু0 
আসার আগ পযJc তার রেবর ইবাদেত িনেয়ািজত িছেলন। 

>িতিট সিত0কার মুসিলেমর জন0 আ<াহর Åীেনর উপর অটল থাকা একিট !মৗিলক 
লh0: অথJাৎ দৃঢ়তা ও সতকJতার সােথ িসরােত মু=াকীেম চলা। িবেশষত: এই 
যামানায়, যখন সবJ>কার !ফৎনা ও কু>বৃিw ছিড়েয় পেড়েছ। 

•! দৃঢ় থাকার উপায়সমূহ: 

১. কুরআেনর িদেক মেনােযগী হওয়া। আলকুরআনুল আযীমই হল দৃঢ় থাকার 
>থম মাধ0ম। এটা হল আ<াহর মজবুত রি– এবং ¶W আেলা। !য এটােক 
আকেড় ধরেব আ<াহ তােক রhা করেবন, !য এর অনুসরণ করেব, আ<াহ তােক 
মুিm িদেবন এবং !য আ<াহর িনকট দু’আ করেব, আ<াহ তােক সিঠক পেথর 
িদশা িদেবন। 

২. আ<াহর শরীয়েতর সােথ !লেগ থাকা এবং তার উপর আমল করা: আ<াহ 
তা’আলা বেলন: 



ي!ا و!ف?ي اآلخ?ر!ة? و!يrض?لُّ اللـه يrثَبAتr اللـه الَّذ?ين! آم!نrواْ بِالْقَو(لِ الثَّابِت? ف?ي الْح!ي!اة? الدÜن(
ال?م?ني! و!ي!فْع!لُ اللـه م!ا ي!ش!اءالظَّ   

“যারা ঈমান এেনেছ, আ<াহ তােদরেক এ সুদৃঢ় কথার উপর িOিত দান কেরন 
দুিনয়ার জীবেনও এবং আেখরােতও। আর আ<াহ জােলমেদরেক কেরন িব±াc। 
আর আ<াহ (িনজ িহকমেত) যা চান, তাই কেরন।”  

ইমাম কাতাদা রহ: বেলন: আ<াহ তােদরেক পািথJব জীবেন কল0াণ ও !নক 
আমেলর Åারা দৃঢ় করেবন এবং পরকালীন জীবেন তথা কবের দৃঢ় করেবন। 

৩. দু’আ হল আ<াহর মুিমন বাsােদর একিট xবিশW0। তারা দু’আর মাধ0েম 

আ<াহর িদেক মেনােযাগী হয়, !যন আ<াহ তােদরেক অিবচল রােখন- ( ربنا ال
 (تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

“!হ আমােদর >িতপালক! তুিম আমােদরেক যখন !হদায়াত দান কেরেছা, এরপর 
আর আমােদর অcরেক বå কের িদও না।” 

রাসূলু<াহ সা: !বিশ !বিশ এই দু’আ করেতন: ( يا مقلب القلوب ثبت قليب على
 হ অcরসমূহ পিরবতJনকারী! তুিম আমার অcরেক !তামার Åীেনর উপর!“ (دينك

অটল রাখ।” (বণJনা কেরেছন ইমাম িতরিমযী) 

৪. আ<াহেক îরণ করা: আ<াহর িনে—াm আয়ােত এই দু’িট িবষয়েক িকভােব 
এক সােথ আনা হেয়েছ িচcা কের !দখুন: 

  يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اللـه كثريا لعلكم تفلحون

“!হ ঈমানদারগণ! !তামরা যখন !কান দেলর মুেখামুখী হও, তখন অটল থাক 
এবং !বিশ !বিশ আ<াহেক îরণ কেরা, হয়ত !তামরা সফল হেব।”  

তাহেল এটােক িজহােদ অটল থাকার সবেচেয় বড় উিসলা বািনেয়েছন। 



৫. ভাল পিরেবশ এবং ঈমানী পিরেবশ xতরী করা: !নককারেদর সেq আেলাচনা 
কর এবং তােদর িনকট যাওয়া Åীেনর উপর অটল থাকেত বড় সহায়ক। 

•! দুই সমাি£র মােঝ পাথJক0: 

কােফর ও পািপrরা সবেচেয় ভয়াবহ িবপেদর মুহূেতJ দৃঢ়তা !থেক বিáত হেব। 
ফেল তারা মৃতু0র সময় শাহাদাত উuারণ করেত পারেব না। নাউযু িব<াহ! 

•! মs পিরসমাি£র িকছু নমুনা: 

জৈনক ব0িmেক তার মৃতু0র সময় বলা হল: লা ইলাহা ই<া<াহ বলুন! তখন !স 
তার মাথা ডােন বােম নািড়েয় তার কথা >ত0াখ0ান করল। লা হাওলা ওয়ালা 
কুওয়াতা ই<া িব<াহ! 

আেরকজন তার মৃতু0র সময় বলেত লাগল: এটা ভাল অংশ। এটার দাম স=া। 

আর আেরকজন মৃতু0র সময় দাবার িটর নাম উে<খ করিছল। 

চতুথJ আেরকজন সুর, গােনর িকছু শ7 এবং !>িমকার îরণ করিছল। 

এর কারণ হল এ িজিনসেলা তােদরেক আ<াহর িযিকর !থেক িভd কােজ ব0= 
!রেখিছল। 

পhাcের Åীন ও !নক আমেলর অিধকারী !লাকেদরেক আ<াহ মৃতু0র সময় দৃঢ়তা 
দান কেরন এবং উwম পিরসমাি£ দান কেরন। 

•! উwম পিরসমাি£র আলামত: কািলমা উuারণ করেত পারা। কখেনা !চহারা লাল 
হেত !দখা যােব বা সু“াণ ছড়ােব বা তােদর আôা !বর হওয়ার সময় !কান 
সুসংবাদ পাওয়া যােব। 

 

 



•! !নককারেদর জীবেনর !গাপন রহস0াবলী: 

আ<াহ তা’আলা বেলন: ( Üح?بrلَا ي rفْي!ةً إِن+هrع}ا و!خÜت!ض!ر )وا ر!ب+كُمrع(ت!د?ين!اد(عrالْم  ) 
“!তামরা !তামােদর রবেক ডাক িবিনতভােব ও চুিপÑাের। িনäয়ই িতিন 
সীমালßনকারীেদরেক ভালবােসন না।” 

ইমাম তবারী রহ: বেলন: আ<াহ তা’আলা এখােন বলেছন: !হ !লাকসকল! !তামরা 
!যসকল ব: উপাস0 ও মূিতJসমূহেক ডাক !সেলােক বাদ িদেয় এককভােব 
!তামােদর >ভুেক ডাক, ধুমাe তার িনকটই দু’আ কর। িবনয় ন¤◌্রতা ও 
দীনতার সােথ, !গাপেন, অথJাৎ আcিরক িবনয় ও তার একÜাবােদর >িত দৃঢ় 
িবóােসর সােথ। এমন নয় !য, উu Ñের ও ঝগড়া করার মত ডাকেব, অথচ 
অcের আ<াহর >ভুÜ ও একেÜর ব0াপাের িনিäত িবóাস থাকেব না। যা মুনািফক 
ও !ধাকাবাজেদর কাজ। 

!যমন হাসান বসরী রহ: !থেক বিণJত, িতিন বেলন: এক ব0িm পুেরা কুরআন জমা 
কেরন, িকo তার >িতেবশী তা !টরও !পত না। 

আেরক ব0িm অেনক িফকহ িশেখেছ, িকo মানুষ তা জানত না। 

আেরক ব0িm িনজ ঘের দীঘJ সময় নামায পড়ত আর তার ঘের !মহমান থাকত, 
িকo তারা তা !টর !পত না। 

আমরা এমন অেনক !লাক !দেখিছ, যারা দুিনয়ার !যেকান আমল !গাপেন করেত 
পারেল তা আর কখেনা >কাশ0 হত না। 

একসময় মুসিলমগণ অেনক !জাড়ােলা দু’আ করেতন, িকo তােদর !কান আওয়ায 
!শানা !যত না। ধু তােদর মােঝ ও তােদর রেবর মােঝ িফস িফস আওয়ায হত। 
কারণ আ<াহ তা’আলা বেলেছন: !তামরা িমনিতর সােথ !গাপেন !তামােদর >ভুেক 
ডাক। আ<াহ তা’আলা তার এক বাsার কথা আেলাচনা কের তার কােজর >শংসা 



কেরন এই বেল: ِن rاإِذْ ن!اد!ى ر!ب+هØد!اًء خ!ف?ي   “যখন !স তার >িতপালকেক !ডেকিছল 

চুিপÑাের।” 

একিনr বাsারা তােদর !নক আমলেক অন0েদর !থেক !গাপন করেত অেনক 
আiহী থাকেতন। পhাcের অন0রা তােদর নাহেলােক !গাপন করেত আiহী 
থাকেতা। !সই কল0াণ লােভর আশায়, যা হািদেস এেসেছ- আ<াহ তা’আলা 
মুwাকী, মানুষ !থেক অমুখােপhী ও !গাপেন তার ইবাদতকারী বাsােদরেক 
ভালবােসন। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম।) 

ইমাম খুরাইয়ী বেলন: তারা এটা পছs করেতন !য, এক ব0িmর !নক আমেলর 
এমন !গাপন একিট অংশ থাকুক, যা তার Œী বা অন0 !কউও জানেব না। 

•! !তামার !নক আমল !গাপন কর: সালামা ইবেন িদনার বেলন: তুিম !তামার মs 
আমলেলােক !যGপ !গাপন কর, !তামার !নক আমলেলােক তার !থেক অিধক 
!গাপন কর। 

িবশর আলহািফ বেলন: তুিম অখ0াত থাক এবং হালাল খাবার আহার কর। !সই 
ব0িm পরকােল Ñাদ লাভ করেব না, !য দুিনয়ােত মানুেষর িনকট পিরিচত হেত 
চায়। 

মুহাLদ ইবনুল আলা বেলন: !য আ<াহেক ভালবােস, !স এটাও ভালবােস !য, 
মানুষ তােক না িচনুক। 

মুসিলম ইবেন ইয়াসার বেলন: !কান Ñাদ উপেভাগকারী িনভৃেত আ<াহর সেq 
মুনাজাত করার মত Ñাদ উপেভাগ কেরিন। 

•! সালাফেদর ইবাদত !গাপন করার িকছু নমুনা: 

বিণJত আেছ, ওমর রা: গভীর রােত !বর হেলন। হযরত তালহা রা: তােক !দেখ 
!ফলেলন। ওমর রা: একিট ঘের >েবশ করেলন, তারপর !সখান !থেক !বর হেয় 



আেরকিট ঘের >েবশ করেলন। সকালেবলা তালহা !সই ঘের !গেলন। !সখােন 
!দখেলন এক অñ অচল বৃaা। িতিন মিহলােক িজেÇস করেলন: এই !লাকিট িক 
কারেণ !তামার ঘের আেস? মিহলা বলল: !লাকিট এত এত িদন ধের আমােক 
!দখােশানা করেছ। আমার >েয়াজনীয় িজিনস পe এেন !দয়। আমার অসুিবধা 
হেল দূর কের। তখন তালহা রা: বলেলন: Äংস !তামার !হ তালহা! তুিম ওমেরর 
!দাষ-`িটর িপছেন পেড়েছা?! 

যায়নুল আিবদীন আলী ইবেন হাসান মদীনার একশ পিরবােরর !লাকেদর খরচ 
বহন করেতন। রােতর !বলা তােদর িনকট খাবার িনেয় আসেতন। তারা মৃতু0 
পযJc জানত না, !ক তােদর িনকট খাবার িনেয় আেস। মৃতু0র পর তারা অনুসñান 
কের জানেত পারেলা, এেলা যায়নুল আিবদীেনর পh !থেক আসেতা। িবধবােদর 
ঘের খাদ0 বহেনর কারেণ তারা তার িপেঠ িচª !দখেত !পল। 

মুহাLাদ ইবেন ওয়ািস বেলন: যিদ !কউ ২০ বছরও িনজ ঘের কাঁেদ, আর তার 
Œীও একই ঘের থােক, তবুও !স তা জানেব না। 

ইবনুল মুবারক রহ: যুেaর সময় তার !চহারায় পদJা িদেতন, যােত !ক তােক না 
িচেন। 

ইমাম আহমাদ রহ: বেলন: আ<াহ ইবনুল মুবারক রহ: !ক এত সুউu মযJাদা দান 
কেরেছন ধু তার !গাপন আমেলর কারেণ। 

ইমাম শােফয়ী রহ: বেলন: আিম কামনা কির, সম= মানুষ এই ইলম িশখুক, িকo 
তারা তা আমার িদেক সXৃm না ক[ক। 

•! একিট [ÜপূণJ সতকJবাণী: এই !গাপন করা ধু ঐ সম= আমেলর !hেeই 
>েযাজ0, !যেলােত !গাপন করা শরীয়তিসa। আর তা ধু নাওয়ােফেলর !hেeই 
>েযাজ0। ফরেজর !hেe নয়। উপরo আেলমগণ এর !থেক ঐ সকল 



!লাকেদরেক পৃথক কেরেছন, যােদরেক মানুষ অনুসরণ করেব। কারণ তার !hেe 
>কাশ করাই ভাল। 

•! সািলহেদর িকছু xবিশW0: 

আ<াহ তা’আলা বেলন: ( اقْت!د?ه rمrد!اهrأُولَئ?ك! الَّذ?ين! ه!د!ى اللـه فَبِه )“তারাই ঐ 

সকল !লাক, যােদরেক আ<াহ পথ>দশJন কেরেছন। তাই তুিম তােদর পেথরই 
অনুসরণ কর।”  

মুিমনেদর কতJব0 হল, সািলহেদর xবিশW0াবলী জানা, তােদর জীবনী অধ0য়ন করা, 
তােদর উdত চিরe !থেক িশhা iহণ করা এবং তােদর উwম xবিশW0েলা 
অনুসñান কের তার অনুসরণ করা। 

•! তািবয়ীেদর িশেরামিণ সায়ীদ ইবনুল মুসািয়0ব রহ: এর কেয়কিট অনন0 xবিশW0: 

িতিন বেলন: আমার িeশ বছর এমন অিতবািহত হেয়েছ !য, মুআিয0ন আযান 
!দওয়ার সময় আিম মসিজেদ উপিOত। 

িতিন বেলন: চি<শ বছর যাবত আমার জামােত নামায ছুেটিন। 

•! ইমাম আহমাদ ইবেন হাçল রহ: এর কেয়কিট xবিশW0: 

১. িতিন িনজJনতা ভালবাসেতন। ইমাম আহমাদ বেলন: আিম িনজJনতােকই আমার 
অcেরর জন0 অিধক >শািcদায়ক মেন কির। 

২. িতিন >িসিaেক অপছs করেতন: মারওয়াযী বেলন: ইমাম আহমাদ আমােক 
বলেলন: তুিম আ7ুল ওয়াÃহাবেক বল, !য তুিম অখ0াত থাক। কারণ আিম >িসিaর 
!ফৎনায় আåাc হেয়িছ। 

৩. তােক মানুষ সLান ক[ক, িতিন এটা অপছs করেতন না: মুহাLাদ ইবনুল 
হাসান বেলন: আিম আবু আ7ু<াহেক !দেখিছ, িতিন যখন রা=ায় হাটেতন, তখন 
!কউ তার িপছু িপছু হাটেল িতিন তা অপছs করেতন। 



৪. তার িবনয়: খুরাসানী তােক বেলন: সম= >শংসা !সই আ<াহর জন0, িযিন 
আমােক, আপনােক !দখার তাওফীক দান কেরেছন। িতিন বলেলন: বস, এটা 
িক!? আিম !ক!? আেরক ব0িm !থেক বিণJত: আিম আবু আ7ু<াহর !চহারায় 
িচcার !রখা !দখেত !পলাম। আর এর কারণ িছল এক ব0িm তার >শংসা কের 
বেলিছল: আ<াহ আপনােক ইসলােমর পh !থেক উwম >িতদান দান ক[ন! 

৫. তার রািe জাগরণ: মারওয়াযী বেলন: আিম আবু আ7ু<াহেক !দখলাম, িতিন 
তার িনয়িমত কুরআন িতলাওয়ােতর জন0 অধJরািeর মত জাগরণ করেলন, যা 
>ায় সাহরীর সময় পযJc হেয় !গল। 

৬. মুসিলম ভাইেদর জন0 তার দু’আ: আ7ু<াহ বেলন: আিম অেনক সময় বাবােক 
!দেখিছ, িবিভd কওেমর জন0 নাম ধের ধের দু’আ করেতন। িতিন অেনক !বিশ 
দু’আ করেতন এবং িনচু Ñের করেতন। মাগিরব ও এশার মধ0বতJী সমেয়ও নামায 
পড়েতন। 

৭. তার Ñ^িন¡া: িতিন এশার নামায পড়ার পর উwমGেপ কেয়ক রাকাত নামায 
পড়েতন। তারপর িবতর পেড় হালকা ঘুমােতন। তারপর আবার দাঁিড়েয় নামায 
পড়েতন। তার !করাত হত !কামল ও মৃদু Ñের। মােঝ মােঝ িকছু অংশ আিম 
বুঝতাম না। 

৮. অিধক !রাজাপালন: িতিন িনয়িমত অেনকিদন !রাজা রাখার পর িকছুিদন 
!রাজামুm থাকেতন। িতিন !সামবার, বৃহ:বার ও আয়0ােম বীেযর !রাজা কখেনা 
ছাড়েতন না। কারাগার !থেক !বর হওয়ার পর মৃতু0 পযJc িনয়িমত !রাজা 
!রেখেছন। 

৯. দরী¡েদর সLান করা: মারওয়াযী !থেক বিণJত, িতিন বেলন: আিম ইমাম 
আহমােদর মজিলস অেপhা !কান মজিলেস দরী¡েদর এত সLােনর অবOায় 
!দিখিন। িতিন তােদর >িত ধািবত িছেলন আর দুিনয়াদারেদর !থেক িবরাগী 
িছেলন। 



১০. তার Ñ^কথন: িতিন যখন আসেরর পর ফাতওয়া >দােনর জন0 Ñীয় মজিলেস 
বসেতন, তখন !কান >π করার আেগ িতিন কথা বলেতন না। 

১১. তার উwম চিরেeর িকছু িচe: িতিন িহংসাপরায়ণ বা তিরৎ>বণ িছেলন না। 
িতিন িছেলন অত0িধক িবনয়ী, উwম চিরeবান, সহনশীল, সদা উ~লমুখ, ন¤◌্র, 
!কামল। !কান কেঠারতা িছল না তার মােঝ। >িতেবশীেদর কW সহ0 করেতন। 

১২. আ<াহর সLােনর >তীকসমূহেক সLান করেতন: িতিন আ<াহর জন0ই 
ভালবাসেতন, আ<াহর জন0ই ঘৃণা করেতন। আর যখন !কান Åীিন িবষেয় 
ব0িতåম ঘটত, তখন তার !åাধ হত কিঠন। 

•! ইমাম বুখারী রহ:এর িকছু চিরe-ৈবিশW0: 

ইমাম বুখারী রহ: এর অন0ান0 অেনক >শংসনীয় ণাবলীর মােঝ িবেশষভােব 
িতনিট ণ উে<খেযাগ0: 

১. িতিন িছেলন: Ñ^ভাষী। 

২. মানুেষর িজিনেসর >িত !লাভী িছেলন না। 

৩. মানুেষর িবষয়াদী িনেয় ব0= হেতন না। তার একমাe ব0=তা িছল ইলম। 

>বল-দুবJেলর মােঝ !কান পাথJক0 করেতন না: আ7ুল মাজীদ ইবেন বুখারী বেলন: 
আিম সবল-দুবJেলর মােঝ সমতাকারী ইমাম বুখারীর মত কাউেক !দিখিন। 

যবােনর !হফাজত: ইমাম বুখারী রহ: বেলন: আিম যখন !থেক জািন !য, গীবত 
গীবতকারীর জন0 hিতকর, তখন !থেক কখেনা কােরা গীবত কিরিন। 

তার রােতর ইবাদত: িতিন !শষ রােত ১৩ রাকাত নামায পড়েতন। 

•! সািলহেদর সাবJhিণক অভ0াস: 
শায়খুল ইসলাম বেলন: তােদর উে<খেযাগ0 সাবJhিণক অভ0াসেলা হল: 



-! আ<াহর িনকট কাdাকািট করা ও সবJদা কাকুিত িমনিত করা 
-! হািদেস বিণJত দু’আ িশেখ তা Åারা দু’আ করা এবং দু’আ কবুেলর সìাব0 

সময়েলােত- !যমন, !শষ রােত, আযান-ইকামেতর সময়, িসজদায় ও নামােযর 
পের দু’আ করা। 

-! এর সােথ ইে=গফারও করা, কারণ !কউ ইে=গফার করত: আ<াহর >িত [জু 
হেল আ<াহ তােক মৃতু0 পযJc উwম !ভাগ-সামiী দান কেরন। 

-! িদেনর [েত, !শেষ এবং ঘুেমর সময় িনয়িমত িযকেরর অভ0াস করা। 
-! !য সম= বাঁধা ও >িতবñকতা আেস, তােত xধযJ ধারণ করা। কারণ এেত আ<াহ 

তার িনজ শিm Åারা তােক সাহায0 কেরন এবং তার অcেরর গভীের ঈমান !গেঢ় 
!দন। 

-! ফরজসমূহ বািহ0ক ও অভ0cরীণভােব পূণJাqGেপ আদায় করার >িত যতœবান 
হওয়া, !যমন পাঁচ ওয়াm নামায। কারণ এেলা হল Åীেনর খুিট। 

-! সবJদা সব কােজ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ই<া িব<াহ জপেত থাকা। কারণ 
এর মাধ0েম !স [দািয়Ü পালন, িবপদ !মাকােবলা করা ও উdত মযJাদা লাভ 
করেত সhম হেব। 

-! দু’আ ও >াথJনায় অলসতা না করা। কারণ বাsা যতhণ পযJc তাড়া:ড়া কের 
একথা না বেল !য, আিম দু’আ করলাম, িকo দু’আ কবুল হল না, ততhণ পযJc 
তার দু’আ কবুল হয়। 

-! আর িবóাস করেব !য, িবজয় xধেযJর মােঝ এবং সফলতা কেWর সােথ। আর 
সংকেটর সােথই সvলতা রেয়েছ। নবী বা অন0 !কউ সবর ব0তীত ভাল ফলাফল 
লাভ করেত পােরিন। সম= >শংসাই আ<াহর জন0, িযিন জগতসমূেহর 
>িতপালক। 

 

 

 



সংেশািধত হওয়া ও সংেশাধন করা: 

আ<াহ তা’আলা বেলন: 

س!بِيلَ الْمrفِْسد?ين! و!قَالَ مrوس!ى ل?أَخ?يه? ه!ارrونَ اخ(لُفْنِي ف?ي قَو(م?ي و!أَص(ل?ح( و!لَا ت!ت+بِع( )  ) 

“মূসা তার ভাই হা[নেক বলল, আমার অনুপিOিতেত তুিম আমার স”দােয়র মেধ0 
আমার >িতিনিধÜ করেব। সব িকছু িঠকঠাক রাখেব এবং অশািc সৃিWকারীেদর 
অনুসরণ করেব না।” 

আেরক Oােন বেলন: 

إِص(لَاح! م!ا اس(ت!طَع(تr و!م!ا ت!و(ف?يق?ي إِلَّا و!م!ا أُرِيدr أَنْ أُخ!ال?فَكُم( إِلَى م!ا أَن(ه!اكُم( ع!ن(هr إِنْ أُرِيدr إِلَّا الْ
لَي(ه? ت!و!كَّلْتr و!إِلَي(ه? أُنِيبrباللـه ع!   

“আমার এমন !কান ইvা !নই !য, আিম !যসব িবষেয় !তামােদরেক িনেষধ কির, তা 
!তামােদর িপছেন িগেয় িনেজই করেত থাকেবা। িনজ সাধ0মত সংtার করা ছাড়া অন0 
!কান উেzশ0 আমার !নই। আর আিম যা িকছু করেত পাির, তা !কবল আ<াহর 
সাহােয0ই পাির। আিম তারই উপর িনভJর কেরিছ এবং তারই িদেক িফির।” 

তাই !কান ব0িmগত বা অন0েক >ভািবতকারী ইবাদতই সংেশািধত হওয়া ও সংেশাধন 
করার >েয়াজনীয়তা !থেক মুm নয়। িবেশষত: !য সকল ইবাদেতর উেzশ0ই ইসলাহ 
বা সংেশাধণ করা। !যমন আমর িবল মা[ফ, !নিহ আিনল মুনকার। তাই আমর িবল 
মা[ফম, !নিহ আিনল মুনকার ও সম= সৃিWজীেবর কল0াণকামনা করা ঈমেনর একিট 
!মৗিলক xবিশW0। যা আহেল হক, তথা নবী-রাসূল ও তােদর অনুসারীেদর xবিশW0। 
তােদর >ধান কাজই িছল আমর িবল মা[ফ, তথা তাওহীদ, ইনসাফ ও উdত 
আখলােকর অনুশীলন >িতrা করা এবং !নিহ আিনল মুনকার, তথা যমীেন িশরক, 
অবাধ0তা, জুলুম ও ফ0াসাদ হেত বাঁধা !দওয়া। 

•! আমর িবল মা[ফ ও !নিহ আিনল মুনকােরর [Ü: আ<াহ তা’আলা বেলন: 



 و!أَم!رrوا بِالْم!ع(رrوف? و!ن!ه!و(ا الَّذ?ين! إِنْ م!كَّن+اهrم( ف?ي اَألر(ضِ أَقَامrوا الص+الةَ و!آت!وrا الز+كَاةَ
الْمrن(كَرِ و!للـه ع!اق?ب!ةُ اُألمrورِع!نِ    

“যােদরেক আিম পৃিথবীেত hমতা দান করেল তারা নামায >িতrা করেব, যাকাত 
আদায় করেব, সৎকােজর আেদশ করেব এবং অন0ায় কােজ িনেষধ করেব। আর 
সকল িবষেয়র চূড়াc পিরণিত আ<াহর িনয়{েণ।” 

আেরক Oােন বেলন: 

م!ع(رrوف? و!ي!ن(ه!و(نَ ع!نِ الْمrن(كَرِ و!أُولَئ?ك! أُم+ةٌ ي!د(عrونَ إِلَى الْخ!ي(رِ و!ي!أْمrرrونَ بِالْو!لْت!كُن( م?ن(كُم( 
  هrمr الْمrفْل?حrونَ

“!তামােদর মধ0 হেত !যন এমন একিট দল থােক, যারা কল0ােণর িদেক ডাকেব, 
সৎকােজর আেদশ করেব, অন0ায় কােজ িনেষধ করেব। আর তারাই সফল।  

•! হযরত লুকমােনর Ñীয় সcােনর >িত উপেদেশর ঘটনা বণJনা করত: বেলন: 

اص(بِر( ع!لَى م!ا أَص!اب!ك! إِنَّ ذَل?ك! ي!ا بrن!ي+ أَق?مِ الص+الةَ و!أْمrر( بِالْم!ع(رrوف? و!ان(ه! ع!نِ الْمrن(كَرِ و!
 م?ن( ع!ز(مِ الْأُمrورِ

“!হ বৎস! নামায কােয়ম কর, সৎকােজর আেদশ কেরা, অন0ায় কােজ িনেষধ 
কেরা এবং !তামার উপর !য িবপদ আপিতত হয়, তার উপর সবর কেরা। িনäয়ই 
এটা দৃঢ় সংকে^র কাজ।”  

এেhেe আমােদর নবী সা: এর ভূিমকা িছল সবেচেয় !বিশ। িতিন তার উLতেক 
সবJ>কার ভালকােজর আেদশ কেরেছন এবং সবJ >কার মs কাজ !থেক িনেষধ 
কেরেছন। রাসূলু<াহ সা: বেলন:  !তামােদর মেধ0 !য !কান মs কাজ !দখেত 
পায়, !স !যন তা হাত Åারা বাঁধা !দয়, যিদ তা না পাের, তাহেল !যন মুখ Åারা 



বাঁধা !দয়, যিদ তাও না পাের, তাহেল !যন অcর Åারা বাঁধা !দয়। আর এটা হল 
সবJেচেয় দূবJল ঈমান। (বণJনা কেরেছন ইমাম বুখারী রহ:) 

•! সমাজ সংেশাধন: ড.আ7ুল কারীম িযদান বেলন: ইসলামী সমাজ ব0বOার একিট 
xবিশW0 হল, তােত >িতিট ব0িm সমাজ সংেশাধেনর দািয়Ü পালন করেব। অথJাৎ 
>িতিট সদেস0র মােঝ সমাজ সংেশাধন, যথাসìব তা !থেক ফ0াসাদ দূর করণ 
এবং এই উেzশ0 বা=বায়েন অেন0র সােথ সহেযাগীতামূলক অংশ iহেণর আiহ 
থাকেব। আ<াহ তা’আলা বেলন:  

عrد(و!ان?و!ت!ع!او!نrوا ع!لَى الْبِرA و!الت+قْو!ى و!ال ت!ع!او!نrوا ع!لَى الْأ?ثْمِ و!الْ  

“!তামরা সৎ ও তাকওয়ার কােজ এেক অেন0র সহেযাগীতা কেরা আর নাহ ও 
সীমালßেন অেক অেন0র সহেযাগীতা কেরা না।” 

•! সবেচেয় বড় পার¶িরক সহেযাগীতা হল: সমাজ সংেশাধেন পর¶ের সাহায0 
করা। যখন একজন ব0িm সমাজ সংেশাধেন আiহী থাকেব, তখন Ñাভািবকভােবই 

!স ফ0াসাদ সৃিW করা !থেক দূের থাকেব। আ<াহ তা’আলা বেলন: (  واrفِْسدrو!ال ت
 এবং পৃিথবীেত শািc >িতrার পর তােত অশািc িব=ার“ (ف?ي الْأَر(ضِ ب!ع(د! إِص(الح?ه!ا

কেরা না।” 

তাই মুসিলম সমােজ নারী-পু[ষ পর¶র কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় পর¶র 
সহেযাগীতামূলক সমাজ সংেশাধন, কল0াণ িব=ার ও xনরাজ0 !মাকােবলায় কাজ 
কের। ঐ সকল মুনািফকেদর িবপিরত, যারা xনরাজ0 সৃিW কের সংেশাধন করার 
দািব কের। অথচ আ<াহ তা’আলা বলেছন: 

وإذا قيل هلم التفسدوا يف األرض قالواإمنا حنن مصلحون أالإ≤م هم املفسدون ولكن 
 اليشعرون



“তােদরেক যখন বলা হয়, !তামরা পৃিথবীেত অশাি= সৃিW কেরা না, তখন তারা 
বেল, আমরাই !তা শািc >িতrাকারী। !জেন !রখ, িনäয়ই তারাই অশািc 
সৃিWকারী।” 

•! মুিমন ও মুনািফেকর মােঝ পাথJক0: আ<াহ তা’আলা মুিমনেদর xবিশW0 বণJনা 
>সেq বেলন: 

ع!نِ الْمrن(كَرِلْم!ع(رrوف? و!ي!ن(ه!و(نَ و!الْمrؤ(م?نrونَ و!الْمrؤ(م?ن!اتr ب!ع(ضrهrم( أَو(ل?ي!اُء ب!ع(ضٍ ي!أْمrرrونَ بِا   

“আর মুিমন পু[ষ ও মুিমন নারীগণ এেক অপেরর বñু। তারা সৎকােজর আেদশ 
কের ও অন0ায় কােজ িনেষধ কের।” 

আর মুনািফকেদর xবিশW0 বণJনা >শংসা বেলন: 

ع!نِ الْم!ع(رrوف?رِ و!ي!ن(ه!و(نَ الْمrن!اف?قُونَ و!الْمrن!اف?قَاتr ب!ع(ضrهrم( م?ن( ب!ع(ضٍ ي!أْمrرrونَ بِالْمrن(كَ   

“মুনািফক পু[ষ ও মুনািফক নারীগণ এেকর অেন0র মতই। তারা অন0ােয় কােজর 
আেদশ কের এবং সৎ কােজ িনেষধ কের।” 

•! আমর িবল মাGফ ও !নিহ আিনল মুনকাের সািলহীেনর অবদানসমূহ: 

১. আলী ইবেন আিব তািলব রা: বেলন: !হ !লাকসকল! !তামােদর পূবJবতJীগণ 
Äংস হওয়ার কারণ হল: তারা অবাধ0তায় িল£ হেয়েছ, আর তােদর মেধ0 যারা 
আ<াহওয়ালা ও আেলম িছল, তারা তােদরেক বাঁধা !দয়িন। তাই আ<াহ তা’আলা 
তােদর সকেলর >িত তার শাি= অবতীণJ কেরন। তাই তােদর উপর !যGপ শাি= 
এেসিছল, !তামােদর উপরও অনুGপ শাি= আসার পূেবJই !তামরা আমর িবল 
মাGফ ও !নিহ আিনল মুনকার করেত থাক। !জেন রাখ, আমর িবল মাGফ ও 
!নিহ আিনল মুনকার কােরা িরিযক কমায় না এবং কােরা মৃতু0 তরাি|ত কের না। 



২. সুজা ইবনুল ওয়ালীদ বেলন: আিম সুিফয়ােনর সােথ হ~ করতাম। কখেনা 
!দিখিন, আসা যাওয়ার সময় তার যবান আমর িবল মাGফ ও !নিহ আিনল মুনকার 
!থেক িবরত হেয়েছ। 

৩. আবু আ7ুর রহমান আল-আমরী বেলন: আ<াহর ব0াপাের অবেহলা মােন 
!তামার িনেজর >িত িনেজর গাফলিত। !যমন তুিম আ<াহেক অসoWকারী একিট 
িবষয় !দখেত !পেল, অত:পর মাখলুেকর ভেয় !কান আেদশ-িনেষধ না কের তা 
অিতåম কের চেল !গেল। 

•! !য মাখলুেকর ভেয় আমর িবল মা[ফ !ছেড় !দয়, তার >ভাব চেল যায়। এরপর 
!স তার সcানেক আেদশ করেলও সcান তা হালকা কের !দেখ। 

•! তুিম িকভােব কল0াণময় হেব? শায়খ সা’দী রহ: আ<াহর এই আয়ােতর আেলাচনা 

>সেq বেলন: ( rت)ب!ار!كًا أَي(ن! م!ا كُنrو!ج!ع!لَنِي م ) “এবং আমােক কেরেছন কল0াণময়, 

আিম !যখােনই থািক না !কন।” 

অথJাৎ !যেকান এলাকায় ও !যেকান যামানায় আ<াহ আমােদর কল0াণ ও বরকত 
!রেখেছন, কল0ােণর িশhাদান, তার >িত আùান, অকল0াণ !থেক বাঁধা দান এবং 
কথা ও কােজ আ<াহর >িত আùান করার মেধ0ই। ফেল তখন !য ই তার িনকট 
বসেব বা তার সােথ িমিলত হেব, !স ই তার বরকত লাভ করেব এবং তার 
মাধ0েম তার সাহচযJ iহণকারীগণও !সৗভাগ0বান হেব। 

•! উপেদশ দােনর শতJাবলী: উপেদশ দােনর জন0 িনে†াm িতনিট িবষয় আবশ0ক: 

১. আেদশ-িনেষেধর পূেবJ ঐ িবষেয়র ইলম থাকা। কাযী আবু ইয়ালা উে<খ কেরন: 
একমাe !সই ব0িmই সৎকােজর আেদশ বা অসৎকাজ !থেক িনেষধ করেব, !য 
আেদশ-িনেষধকৃত িবষয়িটর ব0াপাের কুরআন-সুdাহর বুঝ রােখ। 

২. সৎকােজর আেদশ ও অসৎ কাজ !থেক িনেষেধর মােঝ !কামলতা অবলçন 
করা। কারণ !যেকান িবষেয়র মেধ0 !কামলতা িবষয়িটেক !সৗsযJম-ি◌ত কের। 



৩. আমল িবল মা[ফ ও !নিহ আিনল মুনকােরর পের xধযJ ধারণ করা। আ<াহ 
তা’আলা হযরত লুকমােনর তার সcােনর >িত >দw উপেদশ বণJনা করত: বেলন:  

يابين أقم الصالة  وأمر باملعروف وأنه عن املنكر وأصرب على ما أصابك إن ذلك من 
 عزم األمر

“!হ বৎস! নামায কােয়ম কর, সৎকােজর আেদশ কেরা, অন0ায় কােজ িনেষধ 
কেরা এবং !তামার উপর !য িবপদ আপিতত হয়, তার উপর সবর কেরা। িনäয়ই 
এটা দৃঢ় সংকে^র কাজ।” 

 

 

  



 

 ويؤثرون على أنفسهم
তারা িনেজেদর উপর অন0েদর >াধান0 !দয় 

 

আ<ামা সা’দী রহ: বেলন: আনসারেদর !য xবিশW0িটর মাধ0েম তারা অন0েদর উপর 
!prÜ অজJন কেরেছন এবং xবিশW0মিàত হেয়েছন, তা হল ‘ইছার’ তথা অন0েক 
>াধান0 !দওয়া। 

এটা হল সেবJাdতমােনর দানশীলতা। আর তা হল িনেজর ি>য় সXদ বা অন0 !কান 
িবষেয়র !hেe অন0েক অiািধকার !দওয়া এবং িনেজর ধু >েয়াজন না- বরং >চà 
অভাব ও hুধা থাকা সেÖও তা অন0েক দান করা। 

এটা একমাe এমন পিরa অcর ও আ<াহ !>েমর Åারাই হেত পাের, যা >বৃিwর 
চািহদা ও তার Ñাদ পুরা করার আiেহর উপর িবজয়ী হেয়েছ। 

তার মেধ0 রেয়েছ, জৈনক আনসাির সাহাবীর !সই ঘটনািট, যার !>িhেত আয়াতিট 
নািযল হেয়েছ। িযিন তার িনেজর ও Œী-সcােনর খাবােরর উপর !মহমানেক >াধান0 
িদেয় িনেজরা hুধা িনেয় রাত কাটান। 

‘ইছার’ হল ‘আছারা (ÑাথJপরতা)’র িবপরীত। তাই ইছার >শংিসত, িকo আছারাহ 
তথা ÑাথJপরতা িনিsত। কারণ এটা হল কাপJণ0 ও সংকীণJতার xবিশW0। 

আর !য ইছােরর ণ লাভ কেরেছ, িনäয়ই !স মেনর !লাভ-লালসা !থেক মুm। আ<াহ 

তা’আলা বেলন: َونrفْل?حrالْم rمrح+ ن!فِْسه? فَأُولَئ?ك! هrوق! شrو!م!ن( ي  “আর যারা তােদর অcেরর 
কৃপণতা !থেক মুিm লাভ কেরেছ, তারাই সফল।”  



আর Ñভাবগত কাপJণ0 !থেক মুm থাকেল আ<াহর সকল :কুেমর !hেeই কাপJণ0মুm 
থাকা যায়। কারণ যখন !কান বাsা Ñভাবগত কাপJণ0 !থেক মুm হয়, তখন আ<াহ ও 
তার রাসূেলর সকল :কুেমর ব0াপােরই তার মন উদার হেব। !স Ñত©ুতJতা, আনুগত0 
ও উদারতার সােথই তা করেব। আর আ<াহর িনিষa িবষয় তার ি>য় ও আকষJণীয় 
হেলও তা বজJন করেত পারেব। 

•! সাহাবােদর ±াতৃÜ ও িনেজর উপর অন0েক >াধান0 দােনর িকছু নমুনা: 

রাসূলু<াহ সা: এই সত0 ±তৃেÜর বীজ আনসার ও মুহািজরেদর মােঝ বপন 
কেরিছেলন। !সিদেনর কথা îরণ ক[ন, !যিদন জৈনক আনসারী তার মুহািজর 
ভাইেয়র সামেন দাঁিড়েয় বেলিছেলন: এই রাখলাম আমার সXদ, তা আমার ও 
!তামার মােঝ !যৗথ। এই রাখলাম আমার দুিনয়া, তার অেধJক আমার, অেধJক 
!তামার। এই !য আমার দুই Œী, তােদর মধ0 !থেক !য সুsর তােক তালাক িদেয় 
িদিv, !স !তামার। 

!দখুন, িমসিকনেদর বাবা আবু জা’ফর রা: এর অবOা: িতিন আমােদরেক তার 
বািড়েত িনেয় চলেলন খানা খাওয়ােত। অবেশেষ !সই পাeিটও !বর করেলন, 
যােত িকছু িছল না। িতিন !সটা খুলেলন। আমরা তার মেধ0 যা িছল তা !চেট 
!খলাম। 

আবু :রায়রা রা: বেলন: হািদসিট সহীহ বুখারীেত রেয়েছ, িতিন বেলন: দানশীলতা 
হল যা িবদ0মান আেছ তা দান করা। িমসিকনেদর জন0 সেবJাwম মানুষ হল 
জা’ফর। িতিন তােদর উেzেশ0 !বর হেতন। িনেজর সcানেদর খাবােরর উপর 
রাসূলু<াহ সা: এর !মহমানেদর অiািধকার িদেতন। 

•! তািবয়ীেদর িকছু ±াতৃÜ ও ইছােরর নমুনা: তািবয়ীেদর একজন বড় ইমাম বেলন: 
আ<াহর শপথ! যিদ পুেরা দুিনয়ােক আমার জন0 এক !লাকমায় জমা কের !দওয়া 
হয়, আর আমার এক Åীিন ভাই আমার িনকট আেস, তাহেল আিম !কান পরওয়া 
না কের, তা তার মুেখ িদেয় িদেবা। 



•! ইছার করা (তথা অiািধকার !দওয়া)র জন0 িকেসর >েয়াজন? ইছার করার জন0 
>েয়াজন একিট !কামল ™দয়। এমন একিট ™দয় যােত অজF িচcা একিeত 
হেলও !স সবেলা িনেয়ই িচcা কের। অবেশেষ দু:খ !বদনায় !ফেট পেড়। 
>েয়াজন এমন একিট ™দয়, যা মুসলমানেদর িচcা, !পেরশানীর ভার বহেনর 
জন0 সু>শ=।#

•! মেনর ি>য় িজিনসেলার উপর আ<াহর ভালবাসােক >াধান0 !দওয়া: এমিনভােব 
আ<াহর ভালবাসােক মেনর ভালবাসার ব®েলার উপর >াধান0 !দওয়া এবং 
আ<াহ যা ভালবােসন, তােক >বৃিwর ভালবাসার উপর >ধান0 !দওয়াও ইছােরর 
জন0 আবশ0ক। সুতরাং ইছার দু’িট িজিনেসর দািব কের: 

১. আ<াহ যা ভালবােসন তা করা, যিদও মন তা অপছs কের। কখেনা মন 
!কান এক>কার ইবাদতেক অপছs কের, !যমন ধ[ন, তার মেধ0 কাপJণ0, 
ÑাথJপরতা বা অলসতা আেছ, !সেhেe >কৃত ইছার হেব িনেজর অপছেsর 
উপর আ<াহর ভালবাসােক >াধ0ান0 !দওয়া। 

২. ইছােরর িÅতীয় >কার: আ<াহ যা অপছs কেরন, তা বজJন করা, যিদও 
!তামার মন তা পছs কের ও ভালবােস। 

এ দু’িট িজিনেসর মাধ0েম সিঠক ইছার সাব0= হেব। িকo !য মুিমন আ<াহর 
ভালবাসার =ের !প\ছেত চায় এবং আ<াহর ভালবাসা িনেজর িদেক আকষJণ করেত 
চায়, তােক আরও কW করেত হেব এবং দুবJল মনেক শােয়= করেত হেব, যােত 
এই =ের !প\ছেত পাের এবং এরকম ইছার বা=বায়ন করেত পাের। তাই 
আ<াহেক সoW করার জন0, মহা সফলতা লাভ করার জন0 এবং উu !মহনত ও 
ভয়াবহ িবপদ সহ0 করার জন0 !কামড় বাঁধেত হেব। 

 

 



•! ইছােরর মাধ0মেলা:  

১. আ<াহর >িত ঈমান আনা এবং ধু তার জন0ই আমল করা: যখন বাsা 
!কানGপ অলসতা ব0তীত মেন >ােণ আ<াহর িদেক এেত চায়, যখন !স 
আেখরােতর িদেক !দ\ড়ায়, তখন !স !নক আমল ও ঈমান অজJনকারী ইবাদেত 
!কান িবরিত !দয় না। 

২. দয়া ও নëতা: দয়া ছাড়া !কান ইছার হয় না। একারেণ !কান মানুেষর অcর 
যতhণ পযJc নë, !কামল ও দয়াশীল না হেব, ততhণ পযJc তার জন0 ইছারকারী 
হওয়া সìব নয়। যখন আ<াহ কাউেক কেঠার ™দয় !থেক মুিmর মাধ0েম দয়া 
কেরন, ফেল তার অcর অপেরর জন0 দু:খ !বদনায় !ফেট পেড়,  তখন এই দয়ার 
মাধ0েমই !স ইছার করেত পাের। !যটােক আ<াহ রহমত বেল উে<খ কেরেছন। 
যার অথJ হেv অcর নরম হওয়া। 

তাই যার অcর কিঠন, !স !তা ইছার !থেক অেনক দূের: কিঠন ™দেয়র অিধকারী 
তার অcের ইছােরর !কান পথ বা >মাণই খুেজ পায় না। 

কারণ আ<াহ তা’আলা যখন !কান বাsােক নরম-েকামল অcর দান কেরন, তখন 
!স মুসলমানেদর কW !দওয়া !থেক িনেজ িবরত থােক ও অন0েদরেক িবরত রােখ 
এবং এমন ব0িm আ<াহর মুিমন বাsােদরেক উপকার করেত সবJাôক !চWা কের। 

৩. মৃতু0 ও আেখরােতর îরণ: এটা হল ইছােরর সবেচেয় বড় মাধ0ম। এটাই অন0 
মুসিলমেক কW !দওয়া !থেক িনেজেক !হফাজত করার এবং আ<াহর সoিWর 
আশায় তােদর >িত সবJ>কার কল0াণ !প\ছােত উৎসািহত হওয়ার সবেচেয় বড় 
মাধ0ম। 

৪. বাsার একথা îরণ করা !য, !স আ<াহর িদেক িফের যােব: !স যখন এটা 
îরণ করেব, তখন তার িনকট দুিনয়া তুv হেয় যােব আর পরকালীন ভিবষ0ৎ 



বড় হেব। !স মৃতু0 ও তার য{ণার কথা িচcা করেব, কবর ও তার শয0ার কথা 
িচcা করেব। 

•! আ<াহর >শংসা করা: 

আমােদর >ভুর সেq আমােদর মুনাজােত, দু’আয় ও সারা জীবেন আমােদর একিট 
`িট হল আমরা আ<াহ তা’আলার >শংসা কম কির, তার বড়Ü, মহÜ ও পিবeতা 
কম বণJনা কির। অথচ িতিন আমেদরেক Åীিন ও দুিনয়াবী কত !নয়ামত দান 
কেরেছন, যা গণনা ও অনুমােনর বাইের। 

•! একিট বা=ব দৃWাc: যিদ এক ব0িm !তামােক >েত0ক মােস িনিদJW পিরমাণ অথJ 
দান কের, তার জন0 !তামার সLান, paা, ভালবাসা ও িবিভd মজিলেস অত0িধক 
>শংসার অবOা !কমন হেব?! অথচ আ<াহর জন0ই সেবJাu সLান। আমরা 
আমােদর >ত0িহক জীবেনর একিট মুহূতJও তার !থেক অমুখােপhী থাকেত 
পারেবা না। তাহেল িক এই মহান অনুiশীল, দয়াশীল, দানবীর, িরিযকদাতা এবং 
ব: সুsর নাম ও উdত ণাবলীর অিধকারী রব িদবা-রািe, সবJOােন ও সকল 
অবOায় >শংসা ও সLান পাবার উপযুm নন?! 

•! কুরআেন আ<াহর >শংসা: আমরা যিদ কুরআন যথাযথভােব অনুধাবন কির, 
তাহেল !দখেত পােবা, পুেরা কুরআনই আ<াহ তা’আলার সÖা, তার নাম, ণাবলী, 
কুদরত ও মহেÜর ব0াপােরই আেলাচনা। আ<াহ তা’আলা বেলন:  

rي!و(م!و!م!ا قَد!ر rهrج!م?يع}ا قَب(ض!ت rوا اللَّه! ح!ق+ قَد(رِه? و!الْأَر(ض  áم!طْوِي+ات rالْق?ي!ام!ة? و!الس+ماو!ات
 بِي!م?ينِه? سrب(ح!ان!هr و!ت!ع!الَى ع!م+ا يrش(رِكُونَ

“তারা আ<াহেক তার যেথািচত মযJাদা !দয়িন। অথচ িকয়মােতর িদন সমi পৃিথবী 
তার মুেঠার িভতের থাকেব এবং আকাশম-লী টােনা অবOায় তার ডান হােত 
থাকেব। িতিন পিবe। তারা !য িশরক কের, িতিন তা !থেক ব: উেÄJ।” 



আ<াহ তা’আলা কুরআেনর অেনক আয়ােত িনেজই তার পিবe ও বরকতময় 
সÖার পিরচয় তুেল ধেরেছন। উদাহরণÑGপ কেয়কিট !দখুন: 

-  (  rاللَّه áأَح!د rو! اللَّهrلَم( ي!ل?د( و!لَقُلْ ه rالص+م!دáكُفُو}ا أَح!د rولَد(و!لَم( ي!كُن( لَهrم( ي ) 

“বল, িতিন আ<াহ একক। আ<াহ অমুখােপhী। িতিন কাউেক জ— !দনিন এবং 
তােকও !কউ জ— !দয়িন এবং তার সমকh !কউ !নই।”  

-     ( rس(ن!ى فَاد(عrبِه!او!ل?لَّه? الْأَس(م!اُء الْح rوه ) 

“আ<াহর রেয়েছ সুsর নামসমূহ। তাই !তমারা !সেলার মাধ0েম তােক ডাক।” 

-  ( ي!قُولُ لَهr كُن( فَي!كُونُ ب!د?يعr الس+م!او!ات? و!الْأَر(ضِ و!إِذَا قَض!ى أَم(ر}ا فَإِن+م!ا ) 

“আকাশম-লী ও যমীেনর অি=wদাতা। িতিন যখন !কানও িবষেয়র ফায়সালা 
কেরন, তখন !কবল এতটুকু বেলন !য, হেয় যাও, অমিন তা হেয় যায়।” 

-  ( ى كُلِّ ش!ي(ٍء قَد?يرáل?لَّه? مrلْكr الس+م!او!ات? و!الْأَر(ضِ و!م!ا ف?يهِن+ و!هrو! ع!لَ ) 

“আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভেয়র মেধ0 যা িকছু আেছ, সবিকছুর রাজÜ 
আ<াহরই। িতিন সবJিবষেয় hমতাবান।” 

اط?نr و!هrو! بِكُلِّ ش!ي(ٍء ع!ل?يمáاه?رr و!الْب!هrو! الْأَو+لُ و!الَْآخ?رr و!الظَّ   -  

hিতিনই >থম, িতিনই !শষ। িতিনই >কাশ0, িতিনই অভ0cর। িতিন >িতিট ব®র 
ব0াপাের অবগত। 

او!ات? و!الْأَر(ضِ ي!ب(سrطُ لَي(س! كَم?ثْل?ه? ش!ي(ٌء و!هrو! الس+م?يعr الْب!ص?ريr لَهr م!قَال?يدr الس+م! -
áبِكُلِّ ش!ي(ٍء ع!ل?يم rإِن+ه rز(ق! ل?م!ن( ي!ش!اُء و!ي!قْد?رAالر 



“তার মত িকছু !নই। িতিন সবJেpাতা, সবJ¡Wা। আকাশম-লী ও যমীেনর যাতীয় 
চািব তারই কতৃJেÜ। িতিন যােক ইvা িরিযক স”সািরত কের !দন এবং যােক 
ইvা সংেকািচত কের !দন। িনäয়ই িতিন >িতিট বoর ব0পাের অবগত।” 

- ( لَّه? قُلْ أَفَلَا ت!ذَكَّرrونَ قُلْ قُلْ ل?م!نِ الْأَر(ضr و!م!ن( ف?يه!ا إِنْ كُن(تrم( ت!ع(لَمrونَ س!ي!قُولُونَ ل?
 ه? قُلْ أَفَلَا ت!ت+قُونَ قُلْ م!ن(م!ن( ر!بÜ الس+م!او!ات? الس+ب(عِ و!ر!بÜ الْع!ر(شِ الْع!ظ?يمِ س!ي!قُولُونَ ل?لَّ
rع!لَي(ه? إِنْ كُن(ت rج!ارrو!لَا ي rجِريrو! يrكُلِّ ش!ي(ٍء و!ه rونَ س!ي!قُولُونَ ل?لَّه? قُلْ بِي!د?ه? م!لَكُوتrم( ت!ع(لَم

 (فَأَن+ى تrس(ح!رrونَ

(!হ রাসূল! তােদরেক) বল, এই পৃিথবী এবং যারা এেত বাস করেছ তারা কার 
মািলকানায়, যিদ !তামরা জান? তারা অবশ0ই বলেব, আ<াহর। বল, তবুও িক 
!তামরা িশhা iহণ করেব না? বল !ক সাত আকােশর মািলক এবং মহা আরেশর 
মািলক? তারা অবশ0ই বলেব, এসব আ<াহর। বল, তবুও িক !তামরা (আ<াহেক) 
ভয় করেব না? বল, !ক িতিন, যার হােত সব িকছুর কতৃJÜ এবং িযিন আpয় দান 
কেরন এবং তার িবপরীেত !কউ কাউেক আpয় িদেত পাের না? বল, যিদ জান? 
তারা অবশ0ই বলেব (সম= কতৃJÜ) আ<াহর। বল, তেব !কাথা হেত !তামরা 
যাদুi= হেvা? 

-         (  ( ش!ي(ٍء قَد?يرáت!ب!ار!ك! الَّذ?ي بِي!د?ه? الْمrلْكr و!هrو! ع!لَى كُلِّ

কল0াণময় !সই সwা, যার হেত সম= রাজÜ। িতিন >িতিট িবষেয় hমতাবান। 

- ( هrو! الر+ح(م!نr الر+ح?يمr هrو! اللَّهr  هrو! اللَّهr الَّذ?ي لَا إِلَه! إِلَّا هrو! ع!ال?مr الْغ!ي(بِ و!الش+ه!اد!ة?
rالْم rؤ(م?نrالْم rالس+لَام rوسÜالْقُد rو! الْم!ل?كrالَّذ?ي لَا إِلَه! إِلَّا هrالْم rالْج!ب+ار rالْع!زِيز rت!ه!ي(م?ن rرAكَب

Aص!وrالْم rالْب!ارِئ rالْخ!ال?ق rو! اللَّهrش(رِكُونَ هrب(ح!انَ اللَّه? ع!م+ا يrس rحAس!بrس(ن!ى يrالْأَس(م!اُء الْح rلَه rر
rالْح!ك?يم rو! الْع!زِيزrم!ا ف?ي الس+م!او!ات? و!الْأَر(ضِ و!ه rلَه) 



“িতিনই আ<াহ, িযিন ছাড়া !কান মাবুদ !নই। িতিন £ ও >কাশ0 সবিকছুর 
Çাতা। িতিন সকেলর >িত দয়াবান, পরম দয়ালু। িতিনই আ<াহ, িযিন ছাড়া !কান 
মাবুদ !নই। িতিন বাদশা, পিবeতার অিধকারী, শািcদাতা, িনরাপwাদাতা, সকেলর 
রhক, মহা hমতাবান, সকল !দাষ-`িটর সংেশাধনকারী, !গৗরবাি|ত। তারা !য 
িশরক কের তা !থেক আ<াহ পিবe। িতিনই আ<াহ, িযিন সৃিWকতJা, অি=Üদাতা, 
Gপদাতা, সবJােপhা সুsর নামসমূহ তারই, আকাশম-লী ও পৃিথবীেত যা িকছু 
আেছ, তা তারই তাসবীহ পাঠ কের এবং িতিনই hমতাময়, !হকমেতর মািলক। 

এছাড়াও রেয়েছ কুরআেনর সবেচেয় বড় আয়াত, আয়াতুল কুরসী। যার [ 
!থেক !শষ পযJc পুেরাটাই আ<াহর >শংসা। 

িতিন িনেজর িবিভd ণ বণJনা কেরন: িতিন সেবJাwম সাহায0কারী, সকল 
দয়াশীলেদর !pr দয়াশীল, সবJেpr ফায়সালাকারী, সবJেpr hমাশীল, সেবJাwম 
িবচারক, সেবJাwম িরিযকদাতা, সেবJাwম উwরািধকারী, সবJেpr িমমাংসাকারী, 
সবJেpr অবতরণকারী। 

•! হািদেস আ<াহর >শংসা: রাসূলু<াহ সা: বেলন: আ<াহ হেত অিধক >শংসাি>য় 
!কউ !নই। (বণJনা কেরেছন ইমাম বুখার ও মুসিলম) 

ইমাম নববী রহ: বেলন: >কৃতপেh এেত বাsারই উপকার। কারণ তারা আ<াহর 
>শংসা করেল আ<াহ তােদরেক পুরtার দান কেরন, ফেল তারা উপকৃত হয়। 
আর আ<াহ তা’আলা জগতবাসী !থেক অমুখােপhী। তােদর >শংসা তার !কান 
উপকার আেস না, আর তােদর িনsাও তার !কান hিত কের না। এই হািদেস 
আ<াহর >শংসা, তাবসীহ, তাহলীল, তাহমীদ, তাকবীর ও সকল >কার িযকেরর 
>িত [Ü !দওয়া হেয়েছ। 

নবী সা: বেলন: اَل?ظُّوا بي!ا ذَا اجلَالل واِإلكرام “সবJদা ইয়া জালজালােল ওয়াল 
ইকরাম বলেত থােকা।” অথJাৎ সবJদা !বিশ !বিশ বল এবং !তামােদর দু’আর 
মেধ0 তা উuারণ কর। 



জৈনক iাম0 !লাক নবী সা: এর িনকট এেস বলল: আমােক িকছু দু’আ িশhা 
িদন, যােত আিম পড়েত পাির।  নবী সা: বলেলন: বল-  

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا سبحان اهللا رب 
 العاملني ال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم

“আ<াহ ব0তীত !কান উপাস0 !নই। িতিন একক। তার সােথ !কান শরীক !নই। 
আ<াহ মহান। অফুরc >শংসা তার জন0। িতিন পিবe। জগতসমূেহর 
>িতপালক। পরাåমশালী ও >Çাময় আ<াহ ব0তীত সাহায0 বা শিmর !কান 
উৎস !নই।” !লাকিট বলল: এেলা !তা আমার রেবর জন0, তাহেল আমার জন0 

িক? তখন রাসূলু<াহ সা: বলেলন: বল- اللهم اغفر يل وارمحين واهدىن وارزقين!!!  

“!হ আ<াহ! আমােক hমা ক[ন, আমার >িত দয়া ক[ন, আমােক পথ>দশJন 
ক[ন এবং আমােক িরিযক দান ক[ন।” (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম) 

এই হািদেস [েত আ<াহর >শংসা আর !শেষ িনেজর জন0 দু’আ। 

•! িবপেদর দু’আ:  

هللا رب ال إله إال اهللا رب العرش العظيم , ال إله إال ا ال إله إال اهللا العظيم احلليم ,
 السماوات ورب األرض ورب العرش الكرمي

আ<াহ ব0তীত !কান উপাস0 !নই, িযিন মহান, সহনশীল। আ<াহ ব0তীত !কান 
উপাস0 !নই, িযিন মহান আরেশর অিধপিত। আ<াহ ব0তীত !কান উপাস0 !নই, 
িযিন আকাশম-লীর রব, পৃিথবীর রব এবং সLািনত আরেশর রব (বুখারী  
মুসিলম) 

•! নামােয আ<াহর >শংসােলার ব0াপাের িচcা কর:  

যা নামােযর িনে†াে<িখত কাজেলার মেধ0 রেয়েছ: 



১. নামােযর তাহরীমা বাঁধার তাকবীর ও এক [কন !থেক আেরক [কেন যাওয়ার 
তাকবীর: যখন বল, আ<া: আকবার, তােত আ<াহর মহÜ এবং সবিকছু !থেক 
তার বড় হওয়ার কথা রেয়েছ। 

২. নামায [র দু’আ:  

 سبحانك اللهم وحبمدك , وتبارك امسك , وتعاىل جدك , وال إله غريك

“!হ আ<াহ! !তামার পিবeতা ও >শংসা বণJনা করিছ। !তামার নাম বরকতময়। 
!তামার মযJাদা অেনক উেÄJ এবং তুিম ছাড়া !কান উপাস0 !নই।” 

 মােন হেv !তামার মযJাদা, মহÜ ও hমতা সুউu। تعاىل جدك

৩. ‘আউযু িব<াহ’। অথাৎ আ<াহর িনকট আpয় >াথJনা করা। মানুষ !তা একমাe 
তার িনকটই আpয় >াথJনা কের, যােক !স শিmশালী ও hমতাশীল মেন কের। 

৪. িবসিম<াহ। এখােন আ<াহর সাহায0 >াথJনা, তার উপর ভরসা এবং তার 
রহমান (পরম দয়ালু) ও রহীম (সীমাহীন !মেহরবান) নােমর উে<খ রেয়েছ। 

৫. ফািতহা। তার >থম িতনিট আয়ােতর মেধ0 আ<াহর >শংসা, ও ণকীতJন 
রেয়েছ। যা হেv- ( !"ل yو(! !مالك !"لرح5م !"لرحمن !"لعالم5ن m1!zد)ن"لحمد ) “সম= 
>‘শংসা আ<াহর জন0, িযিন জগতসমূেহর >িতপালক। িযিন সীমাহীন দয়ালু, বড়ই 
!মেহরবান। িবচার িদবেসর মািলক।” 

৬. [কুর িযকরসমূহ: 

 ”আমার মহান রেবর পিবeতা বণJনা করিছ“ سبحان ريب العظيم

 িতিন পিবe, !ফেরশতা ও Gেহর রব।“ سبùوح , قدوس , رب املالئكة والروح



 হ আ<াহ, !হ আমােদর রব! !তামার!“ سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل

পিবeতা ও >শংসা বণJনা করিছ। তুিম আমােক hমা কের দাও” 

 পরাåম, রাজÜ, বড়Ü“ سبحان ذي اجلربوت , وامللكوت , والكربياء , والعظمة

ও মহেÜর অিধকারী আ<াহর পিবeতা বণJনা করিছ।” 

৭. [কু !থেক উঠার দু’আসমূহ: 

 য আ<াহর >শংসা করেছ, আ<াহ তা নেছন।!“  مسع اهللا ملن محده 

 হ আমােদর রব! !তামার অফুরc!“ ربنا ولك احلمد , محدا كثريا طيبا مباركا فيه

>শংসা করিছ, উwম ও বরকমতয় >শংসা।”  

ملء السماوات وملء األرض وما بينهما , وملء ما شئت من شيء بعده . أهل 
ال كلنا لك عبد , اللهم ال مانع ملا أعطيت , والثناء وا’د , أحق ما قال العبد , و

 معطي ملا منعت , وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

আকাশম-লীর সমপিরমাণ, পৃিথবীর সমপিরমাণ ও এ দু’!য়র মােঝ যা িকছু আেছ 
তার সমপিরমাণ এবং এছাড়াও আপিন যা চান তার সমপিরমাণ। >শংসা ও 
মযJাদার অিধকারী। বাsা যা বেলেছ, তার সবJািধক উপযুm সwা। আর আমরা 
সবাই !তামার দাস। !হ আ<াহ! তুিম যা দান কর, তা !ঠকাবার !কউ !নই আর 
তুিম যা !ঠকাও তা দান করার !কউ !নই। !তামার শিmর বাইের !কান 
>েচWাকারীর >েচWা উপকাের আসেব না। 

৮. িসজদার দু’আ সমূহ: 

 আমার মহান রেবর পিবeতা বণJনা করিছ।“ سبحان ريب األعلى



 হ আ<াহ! !তামার পিবeতা ও >শংসা!“ سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل

বণJনা করিছ। !হ আমােদর রব! !হ আ<াহ! আমােক hমা কর। 

 ”িতিন পিবe, !ফেরশতা ও Gেহর রব।“ سبوح , قدوس , رب املالئكة والروح

للذي خلقه , اللهم لك سجدت وبك آمنت , ولك أسلمت , سجد وجهي 
 وصوره , وشق مسعه وبصره , تبارك اهللا أحسن اخلالقني

“!হ আ<াহ! !তামার জন0ই িসজদাহ কেরিছ, !তামার >িতই ঈমান এেনিছ এবং 
!তামার িনকটই আôসমপJণ কেরিছ। আমার !চহারা !সই সwার জন0 !সজদাহ 
কেরেছ, িযিন তােক সৃিW কেরেছন, তার আকৃিত দান কেরেছন এবং তার কণJ ও 
চhু !ফেড়েছন। আ<াহ বরকতময়। িতিন সেবJাwম সৃিWকারী।’ 

 পরাåম, রাজÜ, বড়Ü“ سبحان ذي اجلربوت , وامللكوت , والكربياء , والعظمة 
ও মহেÜর অিধকারী আ<াহর পিবeতা বণJনা করিছ।” 

৯. তাশাÃ:দ: 

وبركاته ,  النيب ورمحة اهللالتحيات هللا , والصلوات , والطيبات , السالم عليك أيها 
السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني . أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا 

 عبده ورسوله

সম= শািc, রহমত ও কল0াণ আ<াহর জন0। !হ নবী! আপনার >িত আ<াহর 
সালাম, রহমত ও বরকত। সালাম আমােদর উপর এবং আ<াহর সকল !নককার 
বাsােদর উপর। আিম সাh0 িদিv !য আ<াহ ব0তীত !কান উপাস0 !নই। আিম 
আরও সাh0 িদিv !য, মুহাLাদ তার বাsা ও তার রাসূল। 

ইমাম নববী রহ: বেলন: Eلتح5ا" এর অথJ !কউ  বেলন: রাজÜ, !কউ বেলন: 
Oািয়Ü, !কউ বেলন: সLান, !কউ বেলন: জীবন।  



১০. দGেদ ইবরািহিমর !শষাংেশ রেয়েছ- جميد rإنك محيد “িনäয়ই তুিম >শংিসত 

ও মযJাদাময়”। এখােন আ<াহর অফুরc >শংসা ও মযJাদা বণJনা করা হেয়েছ।  

তাহেল তুিম নামােয !তামার অcর, যবান ও অq->ত0েqর মাধ0েম আ<াহর 
>শংসা করেছা। তাই এ িবষয়িটর >িত !খয়াল রাখেব। ঐ সকল উদাস ও অসাড় 
!লাকেদর মত হেব না, যারা নামােযর মেধ0 িক বলেছ, তা িনেজও জােন না। যারা 
এ সম= িযকর ও দু’আেলার ব0াপাের িচcা কের না। 

•! সালাম পরবতJী আ<াহর >শংসাসমূহ:  

!কউ এেলা যথাযথভােব িচcা করেল !দখেত পােব, তােত ধু আ<াহর 
>শংসাই >শংসা! 

اللهم أنت السالم , ومنك السالم , تباركت يا ذا اجلالل أستغفر اهللا ( ثالثا ) 
 .واإلكرام

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له , له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير  -
  , اللهم ال مانع ملا أعطيت , وال معطي ملا منعت , وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

ك , وله احلمد وهو على كل شيء ال إله إال اهللا وحده ال شريك له , له املل -
قدير . ال حول وال قوة إال باهللا , ال إله إال اهللا , وال نعبد إال إياه , له النعمة وله 

  الفضل وله الثناء احلسن , ال إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون

اهللا وحده ال  سبحان اهللا , واحلمد هللا , واهللا أكرب ( ثالثا وثالثني ) ال إله إال -
شريك له , له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير [.]قراءة آية الكرسي 

 .وسورة اإلخالص واملعوذتني



‘আ=াগিফ[<াহ’ তথা আিম আ<াহর িনকট hমা >াথJনা করিছ...(িতনবার)।  !হ 
আ<াহ! তুিমই শািc, !তামার !থেকই শািc। !হ পরাåম ও মযJাদার অিধকারী! 
তুিম বরকতময়। 

আ<াহ ব0িতত !কান উপাস0 !নই। িতিন একক। তার সােথ !কান শরীক !নই। 
রাজÜ তারই। >শংসা ধু তারই জন0। িতিন >িতিট িজিনেসর উপর hমতাবান। 
!হ আ<াহ! তুিম যা দান কর, তা !ঠকাবার !কউ !নই আর তুিম যা !ঠকাও তা 
দান করার !কউ !নই। আর !তামার শিmর বাইের !কান !চWাকারীর !চWা 
উপকাের আেস না। 

আ<াহ ব0িতত !কান উপাস0 !নই। িতিন একক। তার সােথ !কান শরীক !নই। 
রাজÜ তারই। >শংসা ধু তারই জন0। িতিন >িতিট িজিনেসর উপর hমতাবান। 
আ<াহর শিm ও সাহায0 ব0তীত !কান শিm ও সাহায0 !নই। আ<াহ ব0তীত !কান 
উপাস0 !নই। আমরা একমাe তারই ইবাদত কির। !নয়ামত ও অনুiহ তারই। 
তারই জন0 উwম >শংসা। আমরা একিনrভােব আ<াহরই আনুগত0 পূবJক Ñীকার 
করিছ !য, িতিন ব0তীত !কান উপাস0 !নই। যিদও তা কােফররা অপছs ক[ক 
না !কন। 

সুবহানা<াহ, আলহামদু িল<াহ ও আ<া: আকবার। (েতিeশবার কের।)  

আ<াহ ব0িতত !কান উপাস0 !নই। িতিন একক। তার সােথ !কান শরীক !নই। 
রাজÜ তারই। >শংসা ধু তারই জন0। িতিন >িতিট িজিনেসর উপর hমতাবান।  

আয়াতুল কুরসী। সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস। 

•! সকাল-সñার িযকরেলােত আ<াহর >শংসা !দখুন: 

সকাল-সñার িযকরেলােত আ<াহর >শংসা, সLান ও বড়Ü >কাশক অেনক 
দু’আ ও িযকর রেয়েছ। উদাহরণ ÑGপ !দখুন: 



سيد االستغفار: اللهم أنت ريب ال إله أنت , خلقتين وأنا عبدك , وأنا على  -
عهدك ووعدك ما استطعت , أعوذ بك من شر ما صنعت , أبوء لك بنعمتك علي 

نيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت, وأبوء بذ . 

اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك ,  -
 .فلك احلمد ولك الشكر

 .( حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ( سبع مرات -

 . (سبحان اهللا وحبمده (مائة مرة -

وحده ال شريك له , له امللك وله احلمد وهو على كل شيء  ال إله إال اهللا , -
( مائة مرة إذا أصبح قدير  ). 

اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر السماوات واألرض , رب كل شيء ومليكه  -
, أشهد أن ال إله إال أنت , أعوذ بك من شر نفسي , ومن شر الشيطان وشركه , 

 مسلم [ ، وإىل غري ذلك من أذكار وأن أقترف على نفسي سوءا , أو أجره إىل
 .الصباح واملساء

সািয়0দুল ইে=গফার: !হ আ<াহ! তুিম আমার রব, তুিম ব0তীত !কান উপাস0 !নই। 
তুিম আমােক সৃিW কেরেছা, আিম !তামর বাsা। আিম আমার সাধ0মত !তামােক 
!দওয়া >িত∫িত ও ওয়াদার উপর থাকেবা। আিম আমার মs কৃতকমJসমূহ !থেক 
!তামার িনকট আpয় >াথJনা করিছ এবং !তামার >িতই >ত0াবতJন করিছ, !যেহতু 
তুিম আমার >িত অনুiহ কেরেছা। আিম আমার নাহসমূেহর কারেণও !তামার 
>িত >ত0াবতJন করিছ। তাই তুিম আমােক hমা কর। তুিম ছাড়া !তা hমা করার 
আর !কউ !নই। 



!হ আ<াহ! এই সকাল !বলা আমার উপর এবং !তামার >িতিট সৃিWর উপর যত 
!নয়ামত এেসেছ, তা !কবল !তামার !থেকই। !তামার সােথ !কান শরীক !নই। 
আর কৃতÇতা !তামারই Çাপন করিছ। 

আমার জন0ই আ<াহই যেথW। িতিন ব0তীত !কান উপাস0 !নই। আিম তার উপরই 
ভরসা কেরিছ, িতিনই মহান আরেশর রব। (সাত বার 

সুবহানা<ািহ ওয়ািবহামিদিহ (আ<াহর পিবeতা ও >শংসা বণJনা করিছ) (একশত 
বার) 

আ<াহ ব0িতত !কান উপাস0 !নই। িতিন একক। তার সােথ !কান শরীক !নই। 
রাজÜ তারই। >শংসা ধু তারই জন0। িতিন >িতিট িজিনেসর উপর hমতাবান। 
(সকাল !বলা একশত বার) 

!হ আ<াহ! দৃশ0 ও অদৃশ0 িবষেয়র ইলেমর অিধকারী! আসমান-যমীন সৃিWকারী! 
>িতিট িজিনেসর >িতপালক ও মািলক! আিম সাh0 িদিv !য, তুিম ব0তীত !কান 
উপাস0 !নই। আিম !তামার িনকট আpয় >াথJনা করিছ আমােদর অcেরর অিনW 
!থেক, শয়তােনর অিনW ও তার িশরক !থেক এবং আমার িনেজেক !কান 
অকল0ােণ িল£ করা !থেক বা !কান মুসিলেমর >িত তা !টেন আনা !থেক।  

সকাল-সñার এজাতীয় আরও অেনক িযকর রেয়েছ। 

•! ঘুেমর পূেবJর িযকরেলােত আ<াহর >শংসার কথােলা িচcা ক[ন: 
-! আয়াতুল কুরসী। 

ورب العرش العظيم , ربنا ورب كل  اللهم رب السماوات السبع ورب األرض ,
شيء , فالق احلب والنوى , ومنزل التوراة واإلجنيل , والفرقان , أعوذ بك من شر 

كل شيء أنت آخذ بناصيته . اللهم أنت األول فليس قبلك شيء , وأنت اآلخر 



فليس بعدك شيء , وأنت الظاهر فليس فوقك شيء , وأنت الباطن فليس دونك 
لدين وأغننا من الفقرشيء , اقض عنا ا   

“!হ আ<াহ! স£াকাশ ও পৃিথবীর রব, মহান আরেশর রব, আমেদর ও >িতিট 
সৃিWর রব, (বীেজর) দানা ও !খাসা িবদীণJকারী, তাওরাত, ইি°ল ও কুরআন 
অবতীণJকারী! !তামার হােত যােদর ভাগ0 এমন >িতিট িজিনেসর অিনW !থেক 
!তামার িনকট আpয় >াথJনা করিছ। !হ আ<াহ! তুিমই >থম, !তামার পূেবJ !কান 
িকছু !নই। তুিমই সবJেশষ, !তামার পের িকছু !নই। তুিমই িবজয়ী, !তামার উপের 
!কউ !নই। তুিমই অভ0cের, !তামার নীেচ !কউ !নই। তুিম আমােদর ঋণ 
পিরেশাধ কের দাও, আমােদরেক দারী¡0 !থেক মুm কর।” 

-! সুবহানা<াহ !তিeশ বার, আলহামদু িল<াহ !তিeশ বার এবং আ<া: আকবার 
!চৗিeশ বার। 

 

•! আমরা আ<াহর >শংসা েণ !শষ করেত পারব না: 

রাসূলু<াহ সা: এর !সজদার একিট দু’আ িছল এই:   

اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال 
 أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

“!হ আ<াহ! আিম !তামার সoিWর মাধ0েম !তামার অসoিW !থেক এবং !তামার 
hমার মাধ0েম !তামার শাি= !থেক আpয় চাই। আিম !তামার শাি= !থেক !তামার 
আpয় চািv। আিম !তামার >শংসা েণ !শষ করেত পারব না, তুিম !সই Gপই, 
!যGপ তুিম !তামার িনেজর ব0াপাের বণJনা কেরেছা।” 



ইমাম মােলক রহ: বেলন: ال أحصى ثناء عليك এর অথJ হল: আমরা যিদ !তামার 
>শংসায় খুব পিরpমও কির, তথািপ !তামার !নয়ামত, অনুiহ ও তার যেথািচত 
>শংসা েণ !শষ করেত পারেবা না। 

•! আপিন িক জােনন, িনে†াm কথােলা বলাও আ<াহর >শংসা: 

الظاملنيال إله إال أنت سبحانك إين كنت من   তুিম ব0তীত !কান উপাস0 !নই, তুিম 

পিবe। িনäয়ই আিম জািলমেদর অcভূJm িছলাম। 

 আ<াহর সাহায0 ও শিm ব0তীত !কান সাহায0 ও শিm ال حول وال قوة إال باهللا

!নই। 

 আ<াহর পিবeতা ও >শংসা বণJনা করিছ। سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم

মহান আ<াহর পিবeতা বণJনা করিছ। 

 আ<াহ পিবe, সম= >শংসা তার سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب

জন0, িতিন ব0তীত !কান উপাস0 !নই এবং আ<াহই সবেচেয় বড়। 

•! !তামার অcের এই িবóাস বaমূল কের নাও: 

১. তুিম জানেব এবং িনিäতভােব িবóাস করেব !য, িযিন সম= সৃিWর মািলক, 
সৃিWর পিরচালনা ও ব0বOাপনা কেরন, িতিনই আ<াহ, িতিন একক। তার সােথ 
!কান শরীক !নই। তাই আসমান-যমীেন !ছাট-বড় যত সৃিW আেছ সকেলই 
আ<াহর দাস, তার >িত মুখােপhী। তারা িনেজেদর !কান  hিত বা উপকার 
করেত পাের না। তারা জীবন, মৃতু0 বা পুন[÷ােনর hমতাও রােখ না। তাই 
একমাe আ<াহই তােদর সকেলর মািলক। তারা তার >িত মুখােপhী, িতিন 
তােদর !থেক অমুখােপhী। িতিন পিবe। 

২. তুিম আরও জানেব ও িবóাস করেব !য, সম= িকছুর ভাàার এককভােব 
আ<াহর িনকট। অন0 কােরা িনকট নয়। তাই দুিনয়ােত যত িকছু আেছ তার মূল 



ভা-◌ার আ<াহর িনকট। খ0াদ0, পানীয়, পািন, বাতাস, ধন-সXদ, সমু¡ ও অন0ান0 
সকল িজিনস আ<াহর িনকট রেয়েছ। তাই আমােদর যত িকছুর >েয়াজন হেব, 
আমরা তা আ<াহর িনকট চাইেবা, তার !বিশ !বিশ ইবাদত ও আনুগত0 করেবা। 
িতিনই সম= >েয়াজন পুরাকারী এবং আùােন সাড়াদানকারী। িতিনই সেবJাwম 
>াথJনাOল ও সেবJাwম দানকারী। িতিন যা !দন, তা !রাধকারী !কউ !নই এবং 
িতিন যা !রাধ কেরন, তা দানকারী !কউ !নই। 

৩. তুিম একথাও জানেব ও িবóাস করেব !য, একমাe আ<াহই >কৃত উপাস0, 
তার সােথ !কান শরীক !নই। এককভােব িতিনই ইবাদেতর উপযুm। তাই িতিনই 
জগতবাসীর >িতপালক ও উপাস0। আমরা পিরপূণJ িবনয়, ভালবাসা ও paার 
সােথ তার িবিধবa িবধানাবলী মান0 করত: তারই ইবাদত করেবা। সুতরাং অন0 
কােরা িনকট >াথJনা করেব না, একমাe তার িনকটই >াথJনা করেব। অন0 কােরা 
িনকট সাহায0 চাইেব না, একমাe তারই িনকট সাহায0 চাইেব। অন0 কােরা উপর 
ভরসা করেব না, একমাe তার উপরই ভরসা করেব। অন0 কাউেক ভয় করেব 
না, একমাe তােকই ভয় করেব। অন0 কােরা ইবাদত করেব না, একমাe তারই 
ইবাদত করেব। আ<াহ তা’আলা বেলন: িতিনই আ<াহ, !তামােদর রব, িতিন 
ব0তীত !কান উপাস0 !নই, িতিন >িতিট িজিনেসর সৃিWকতJা। তাই !তামরা তারই 
ইবাদত কেরা। িতিনই >িতিট িজিনেসর উপর িনয়{ক।  

!দখ, িচcা কর এবং অনুধাবন কর, িকভােব একজন মুসিলম তার >িতিট িদেন 
এবং পুেরা জীবেন সকাল !থেক সñা পযJc >িতিট অবOায় ও >িতিট কােজ 
আ<াহর সুsর নাম, উdত ণাবলী এবং অগিণত ও অসংখ0 !নয়ামতরাজী উে<খ 
পূবJক তার >শংসা ও বড়Ü বণJনা করেছ। 

এই !য বাক0েলা, িযকর ও দু’আেলা, >িতিদন বার বার পাঠ করেছা: তুিম িক 
তার ব0াপাের িচcা করেছা, নািক অবেচতনভােব ধু বেল যােvা? 

 



•! িকভােব তুিম দীঘJ িসজদাহ করেব? 

দীঘJ িসজদাহ আ<াহর সেq দৃঢ় সXকJ থাকা এবং তার সেq মুনাজাত ও 
ঘিনWতার Ñাদ >াি£র ইিqত কের। আর এর িবপরীতটা িবপরীতটার ইিqত কের। 

সহী:ল বুখারীেত আেয়শা রা: !থেক বিণJত হেয়েছ: রাসূলু<াহ সা: এগার রাকাত 
নামায পড়েতন। ঐ নামাযেলােত িতিন এতটুকু দীঘJ িসজদাহ করেতন !য, তার 
মাথা উঠােনার পূেবJই !তামরা পáাশ আয়াত পিরমাণ পড়েত পারেব। 

রাসূলু<াহ সা: আমােদরেক িসজদাহ দীঘJ করেত উৎসািহত কেরেছন। িতিন 
বেলেছন: বাsা তার রেবর সবেচেয় !বিশ িনকটবতJী হয় িসজদাবOায়। তাই 
!তামরা (িসজদার মেধ0) !বিশ !বিশ দু’আ কর। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম 
রহ:) 

এিট একিট দািম ও !সানালী সুেযাগ: দুবJল অেযাগ0 ও নাহগার বাsা এই অবOায় 
আ<াহর সবেচেয় িনকটবতJী হয়। তাই !তামার উিচত িসজদাহ দীঘJ করা এবং 
সকল >েয়াজন পুরাকারী, আùােন সাড়াদানকারী, সেবJাwম >াথJনাOল ও সেবJাwম 
দানকারী আ<াহর িনকট !বিশ পিরমােণ দু’আ ও িমনিত করা এবং !তামার দু:খ, 
ব0াথা ও অিভেযাগেলা খুেল বলা। 

•! িসজদাহ দীঘJ করার িকছু কাযJকরী পদেhপ: দু’আ করার সময় িকছু িবষয় দািয়েক 
লh0 রাখেত হেব, যােত িসজদাহ দীঘJ হয় এবং আ<াহর সেq মুনাজাত, ঘিনrতা 
এবং দীনতা ও মুখােপhীতা >কােশর Ñাদ লাভ করা যায়। উm িবষয়েলা হেv: 

১. দু’আ করার সময় আ<াহর >শংসার কথা îরণ করা। আমরা পূেবJর 
আেলাচনায় আ<াহর >শংসার ব0াপাের আেলাচনা কেরিছ। অেনক মানুষ আেছ, 
দু’আর মেধ0 তার Åীনী ও দুিনয়াবী >েয়াজনাদীর কথায় ব0= থােক, িকo এটা 
অনুধাবনও কের না !য, তার দু’আর িবরাট একিট অংশ দখল কের আেছ আ<াহর 
>শংসা। উলামােয় !করাম এও উে<খ কেরেছন !য, দু’আ কবুেলর মাধ0মেলার 



মেধ0 একিট হল আ<াহর >শংসা করা ও তার মযJাদা বণJনা করা এবং দু’আর 
মেধ0 আ<াহর দীঘJ >শংসা করেত িবরm বা  াc না হওয়া। কারণ আ<াহ 
আমােদরেক অগিণত !নয়ামেতর মােঝ ডুিবেয় !রেখেছন। 

২. দু’আর মেধ0 !তামার পূেবJর বতJমােনর নাহেলা îরণ করা এবং ভিবষ0েত 
তােত িল£ হওয়ার ব0াপাের আশংকা করা। অত:পর আ<াহর িনকট দু’আ করা 
!যন আ<াহ তা hমা কের !দন। সহীহ মুসিলেম এেসেছ, নবী সা: দু’আ কেরেছন: 

 হ আ<াহ! আিম !তামার!“ اللهم إين أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما مل أعمل
িনকট আমার কৃত অন0ায় কমJ !থেক এবং !যেলা এখেনা কিরিন, তা !থেক 
পানাহ চাই।” মুহািzসগণ বেলন: এর অথJ হল, !য সম= নাহ আিম কের 
!ফেলিছ, !যেলা দুিনয়ােতই শাি=র দািব কের অথবা আেখরােত শাি= দািব কের, 
যিদও বা আিম তার ইvা কেরিন, !সেলাও hমা কের দাও। 

রাসূলু<াহ সা: !থেক আেরকিট হািদেস বিণJত আেছ, িতিন এই দু’আ করেতন: 

 হ আ<াহ! আিম! اللهم اغفر يل ذنيب كله , دقه وجله , وأوله وآخره وعالنيته وسره
!ছাট-বড়, [েত-েশেষ, >কােশ0-েগাপেন যত নাহ কেরিছ, সকল নাহ hমা 
কের দাও। 

৩. দু’আর মেধ0 কুরআেন বিণJত দু’আেলা করেব। !যমন:  ربنا تقبل منا انك انت
 হ আমােদর রব! আমােদর পh !থেক কবুল কের নাও, িনäয়ই! السميع العليم

তুিম সবJেpাতা সবJÇানী। 

 !হ আমােদর রব!“  و!اج(ع!لْن!ا ل?لْمrت+ق?ني! إِم!ام}اجِن!ا و!ذُرAي+ات?ن!ا قُر+ةَ أَع(يrنٍر!ب+ن!ا ه!ب( لَن!ا م?ن( أَز(و!ا

আমােদরেক চhু শীতলকারী Œী-সcান দান কর আর আমােদরেক মুwাকীেদর 
ইমাম বানাও” (েদখুন, কাহতানীর !ছাÀ দু’আর িকতাবিট) 

৪. দু’আর মেধ0 রাসূলু<াহ সা: !যসকল ব0াপক অথJেবাধক দু’আ কেরেছন, !সেলা 
িদেয় দু’আ করেব। !যমন: 



اللهم إين أسألك من اخلري كله : عاجله وآجله ، ما علمت منه وما مل أعلم ، 
وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ، ما علمت منه وما مل أعلم . اللهم إين 
ه أسألك من خري ما سألك عبدك ونبيك ، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك من

عبدك ونبيك . اللهم إين أسألك اجلنة ، وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ 
بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأسألك أن جتعل كل قضاء قضيته 

 يل خريا

!হ আ<াহ! আিম !তামার িনকট নগদ, িবলিçত, জানা-অজানা সকল কল0াণ >াথJনা 
করিছ এবং আিম !তামার িনকট তাৎhিণক বা পরবতJী জানা অজানা সকল অিনW 
!থেক আpয় >াথJনা করিছ। !হ আ<াহ! !তামার িনকট !সই ব® কামনা করিছ, 
যা !তামার বাsা ও !তামার নবী !তামার িনকট >াথJনা কেরেছ এবং আিম !তামার 
িনকট !সই ব® !থেক আpয় চািv, যা !থেক !তামার নবী !তামার িনকট আpয় 
>াথJনা কেরেছ। !হ আ<াহ! আিম !তামার িনকট জাdাত ও !য সকল কথা ও 
কাজ জাdােতর িনকটবতJী করেব, তার তাওফীক >াথJনা করিছ। !হ আ<াহ! আিম 
!তামার িনকট জাহাdাম ও !যসকল িবষয় জাহাdােমর িনকটবতJী করেব, তা !থেক 
আpয় কামনা করিছ। আর আিম >াথJনা কির !য, তুিম আমার জন0 সকল 
কল0ােণর ফায়সালা কর। 

اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري ، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي ، 
وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي ، واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري ، واجعل 

 املوت راحة يل من كل شر

!হ আ<াহ! আমােক এমন Åীনদারী দান কর, যা আমার একমাe রhাকবচ। 
আমার জন0 আমার দুিনয়ার সুব0বOা কের দাও, যার Åারা আিম জীিবকা িনবJাহ 
করেবা। আমার জন0 আমার আেখরাত সংেশাধন কের দাও, যা আমার 



>ত0াবতJনOল। আমার !বঁেচ থাকােক সবJ>কার কল0াণ বৃিaকারী বানাও। আর 
আমার মৃতু0েক সবJ>কার অিনW !থেক >শািc ÑGপ বানাও। 

 !হ আ<াহ! اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ، ويف اآلخرة حسنة ، وقنا عذاب النار -
আমােদরেক দুিনয়ােত কল0াণ দান কর, আিখরােত কল0াণ দান কর এবং 
আমােদরেক জাহাdােমর আযাব !থেক রhা কর। 

 হ আ<াহ! !তামার িনকট দুিনয়া! اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واألخرة -
ও আিখরােতর hমা ও িনরাপwা চাই। 

يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث أصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نفسي طرفة عني 
 ال إله إال أنت

!হ িচর°ীব, সদা >িতিrত! !তামারই রহমেতর আpয় চাই। আমার জন0 আমার 
সকল অবOা সংেশাধন কের দাও। এক মুহূেতJর জন0ও আমােক আমার িনেজর 
দািয়েÜ সেপ িদও না। তুিম ছাড়া !কান উপাস0 !নই। 

এই দু’আেলা !তামার দুিনয়া ও আিখরােতর সকল চািহদােলােকই অcভূJm 
কেরেছ। তাই এেলাই হল ব0াপক, পিরপূণJ ও পিরতৃ£কারী। তাই এেলার >িত 
যতœবান হও। সবJদা !তামার দু’আর মেধ0 এেলা বারবার পড়েত থাক। 
তাহেলই তুিম দুিনয়া ও আেখরােত সফল হেত পারেব। 

৫. !তামার অcর ও িনয়0েতর অবOা îরণ করেব, অত:পর সবJদা আ<াহর িনকট 
দু’আ করেব, !যন আ<াহ !তামার অcরেক পিরa কের !দন। তােক িরয়া (েলাক 
!দখােনা), িবেÅষ, অহংকার, িহংসা ও পর◊কাতরতা !থেক পিবe কেরন এবং 
!তামার িনয়0ত সিঠক কের !দন। ফেল তুিম একমাe আ<াহর জন0ই আমল 
করেত পার। দুিনয়া উপাজJনার জন0, >শংসা কুড়ােনার জন0 বা পদ লােভর জন0 
আমল না কর। 



“রাসূলু<াহ সা: একিট দু’আ করেতন:  اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على
 হ আ<াহ! অcরসমূহ িনয়{ণকারী! আমােদর অcরেলােক !তামার! طاعتك

আনুগেত0র িদেক িফরাও”। আরও বলেতন: يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك 
!হ অcরসমূহ পিরবতJনকারী! আমার অcরেলােক !তামার Åীেনর উপর অটল 
রাখ। 

কারণ আ<াহর িনকট মানুেষর মূল0 তার অcেরর পিবeতা, সvতা, িনrা ও 
সততার িভিwেত। 

৬. !তামার িনপীিড়ত ও বsী ভাইেদর কথা îরণ করেব, তারপর তােদর জন0 
দু’আ করেব, !যন আ<াহ তােদরেক সকল !পেরশানী !থেক মুিm দান কেরন, 
সকল সংকট !থেক উwরণ কেরন, তােদর অcরেক দৃঢ় কের !দন এবং তােদর 
একািকেÜর সqী হন। 

নবী সা: বেলেছন: !কান মুসিলম তার অপর মুসিলম ভাইেয়র জন0 তার অনুপিOেত 
দু’আ করেল তা কবুল হয়। তার িশয়ের একজন !ফেরশতা িনযুm করা হয়, 
যখনই !স তার ভাইেয়র জন0 কল0ােণর দু’আ কের, তখন উm িনযুm !ফেরশতা 
বেল: আমীন! আ<াহর !তামার জন0ও এমনটা কবুল ক[ন! (সহীহ মুসিলম) 

আর !য তার মুসিলম ভাইেয়র জন0 তার অনুপিOেত দু’আ কের, !স তার !চতনায় 
ও অনুভূিতেত উdিত অনুভব করেব। কারণ এই ব0িm ধু তার ব0িmেক িনেয়ই 
িচcা কের না, বরং সম= মুসিলমেদরেক িনেয় িচcা কের। 

৭. আ<াহর িনকট জাdােতর উu=র লােভর জন0 দু’আ করেব। রাসূল সা: বেলন: 
জাdােত ১০০ িট মযJাদার =র রেয়েছ। যা আ<াহ তার পেথর মুজািহদেদর জন0 
>®ত কেরেছন। >িত দুই =েরর মােঝ আসমান-যমীন দূরÜ। তাই !তামরা যখন 
আ<াহর িনকট দু’আ করেব, তখন জাdাতুল িফরদাউেসর দু’আ করেব। কারণ 



এটাই জাdােতর সেবJাu ও সবJেpr Oান। এর উপর হল দয়মােয়র আরশ। আর 
!সখান !থেকই জাdােতর নহরসমূহ >বািহত হয়। (বণJনা কেরেছন ইমাম বুখারী) 

!হ ভাই! !তামার !বিশ আমল ও !বিশ ইবাদেতর উপর ভরসা কেরা না। এটার 
িদেক লh0ও কেরা না। বরং আ<াহর ব0াপক রহমত, উদারতা, অনুiহ, দানশীলতা 
ও ইহসােনর কথা îরণ কেরা। কারণ িতিনই পরম দয়ালু, উদার, দানশীল ও 
মহা অনুiহকারী। 

৮. দু’আ িতনবার কের করেব। রাসূলু<াহ সা: যখন দু’আ করেতন, িতনবার কের 
করেতন। !কান িকছু চাইেল িতনবার কের চাইেতন। (বণJনা কেরেছন ইমাম বুখারী 
রহ:) 

এেত বুঝা !গল, দু’আ িতনবার কের পুনরাবৃিw করা পছsনীয়। 

দু’আ পুনরাবৃিw করেল !বাঝা যায় !য, আ<াহর িনকট যা আেছ, তার >িত !তামার 
আiহ, আশা ও !লাভ অেনক !বিশ। আর আ<াহ তা’আলা তার !নয়ামতরাজীর 
ব0াপাের বাsার দৃঢ় আশােক ভালবােসন। 

৯. !তামার মুসিলম ভাইেদর জন0 hমার দু’আ করেব। হািদেসর মেধ0 নবী সা: 
!থেক বিণJত হেয়েছ, িতিন বেলন: !য মুিমন পু[ষ ও মুিমন নারীেদর জন0 hমা 
>াথJনা কের, আ<াহ তা’আলা >েত0ক মুিমন পু[ষ ও নারীর পh !থেক তার 
জন0 একিট কের সওয়াব িলেখন। (বণJনা কেরেছন ইমাম তাবারানী।) 

এেত তােদর জন0 িবরাট পুরtােরর কথা বলা হল, যারা জীিবত-মৃত সকল মুিমন 
পু[ষ ও মুিমন নারীেদর জন0 hমা >াথJনা কের। তাহেল এটা যিদ িতনবার কের 
পুনরাবৃিw কের, তাহেল সওয়াব !কমন হেত পাের!? কতজেনর পh !থেক তার 
!নক লাভ হেত পাের.......?! 



Çাতব0: ি>য় ভাই! আôীয়-Ñজেনর সােথ সÅ0বহােরর একিট >কার হল: তােদর 
জন0 দু’আ করা। তাই সবJদা তােদর জন0 দু’আ করেত ভুলেব না। অেনক 
দু’আকারীই এ িবষয়িটেত উদাস। 

১০. নবী সা: !য সম= িবষয় !থেক আpয় চাইেতন, তুিমও !সসকল িবষয় !থেক 
আpয় কামনা করেব। !যমন রাসূলু<াহ সা: দু’আ করেতন:  

اللهم إين أعوذ بك من العجز ، والكسل ، واجلنب ، والبخل ، واهلرم ، وعذاب 
نفسي تقواها ، وزكها أنت خري من زكاها . أنت وليها وموالها  القرب ، اللهم آت

. اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ، ومن قلب ال خيشع ، ومن نفس ال تشبع ، 
 ومن دعوة ال يستجاب هلا

!হ আ<াহ! আিম !তামার িনকট অhমতা, অলসতা, কাপু[ষতা, কাপJণ0, বাধJক0 
ও কবেরর আযাব !থেক আpয় >াথJনা করিছ। !হ আ<াহ! আমার নফসেক তার 
উপযুm তাকওয়া দান কর এবং তােক পিরa কর। তুিমই !তা সেবJাwম 
পিরaকারী। তুিমই তার অিভভাবক ও দািয়Üশীল। !হ আ<াহ! আিম !তামার 
িনকট আpয় চাই এমন ইলম !থেক, যা উপকৃত কের না, এমন অcর !থেক, যা 
ভয় কের না, এমন নফস !থেক, যা পিরতৃ£ হয় না এবং এমন দু’আ হেত, যা 
গৃিহত হয় না। 

اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك ، وحتول عافيتك ، وفجاءة نقمتك ، ومجيع 
 سخطك

!হ আ<াহ! আিম !তামার িনকট !তামার িনয়মােতর পিরসমাি£, !তামার িনরাপwার 
িবলুি£, !তামার আকিîক শাি= এবং !তামার সবJ>কার !åাধ !থেক !তামার 
িনকট আpয় >াথJনা করিছ। 



اللهم إين أعوذ بك من شر مسعي ، ومن شر بصري ، ومن شر لساين ، ومن شر 
 قليب ، ومن شر منيي

!হ আ<াহ! আিম আমার কােনর অিনW !থেক, আমার !চােখর অিনW !থেক, আমার 
যবােনর অিনW !থেক, আমার অcেরর অিনW !থেক এবং আমার বীেযJর অিনW 
!থেক !তামার িনকট আpয় >াথJনা করিছ। 

 اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق ، واألعمال ، واألهواء

!হ আ<াহ! আিম !তামার িনকট মs চিরe, মs আমল ও কু>বৃিw !থেক !তামার 
আpয় >াথJনা করিছ। 

•! সবJদা îরণ রাখেব: 

আবুদ দারদা রা: বেলন: !য !বিশ !বিশ দরজায় করাঘাত কের, তার জন0ই দরজায় 
!খালা হয়। আর !য !বিশ !বিশ দু’আ কের, তার দু’আই কবুল করা হয়। 

•! পিরপূণJ সতকJতা অবলçন থাক: 

িকছু িকছু মানুষ যখন তার দু’আ কবুেলর !কান আলামত !দখেত না পায়, তখন 
!স তার >ভুর উপর রাগাি|ত হয়। িকo িনেজর উপর ও িনেজর নাহসমূেহর 
উপর রাগাি|ত হয় না, যা তার দু’আ কবুল হেত বাঁধা !দয়। 

•! দু’আকারী সবJবOায়ই লাভবান: !জেন রাখ, দু’আর ফল িনিäত। কারণ নবী সা: 
বেলেছন: !যেকান মুসিলম দু’আ ক[ক, যিদ তা !কান নাহ বা আôীয়তার 
সXকJ িছেdর ব0াপাের না হয়, তাহেল আ<াহ তােক িতনিটর !যেকান একিট 
>িতদান !দনই। হয়ত নগদই তার দু’আ কবুল কেরন, অথবা এটা তার 
আেখরােতর জন0 সáয় কের রােখন অথবা তােক অনুGপ একিট মs িবষয় 
!থেক রhা কেরন। একজন বলল: তাহেল !তা আমরা !বিশ !বিশ দু’আ করেবা? 
িতিন বলেলন: আ<াহ তার !চেয়ও অিধক দানকারী। 



•! এক !ÿহশীেলর উপেদশ: দু’আর মেধ0 সবJদা বারবার এেলা বলেব:  ال إله إال
 তুিম ব0তীত !কান উপাস0 !নই, তুিম পিবe। أنت سبحانك إين كنت من الظاملني

িনäয়ই আিম জািলমেদর অcভূJm িছলাম।  

#

 আ<াহর শিm ও সাহায0 ব0তীত !কান শিm ও সাহায0 !নই। ال حول وال قوة إال باهللا

এেলা দু’আ কবুেলর সবেচেয় বড় মাধ0মেলার অcভূJm। 

 

আপনার মুজািহদ ভাইেদর জন0 দু’আর আেবদন রইল। 


